Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
160-2/2017. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 01-én
14: 00 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla alpolgármester,
Kovács Márta Mária,
Dömötör Sándor,
Dr. Sütő Ferenc,
Dr. Haragh László,
Virányi Balázs,
Lábodi Gábor,
Szalainé Kiss Edina képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető,

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló,

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé az „Külterületi utak felújítása és
gépbeszerzés pályázat” című előterjesztést.
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Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
 „„Szentgotthárdi Ipari Park Kft. terület értékesítése ( edel. Tischlerei GmbH ). ”
 „ Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra”
valamint,
 „Orvosi ügyeleti ellátás finanszírozása”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
3/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
az „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés pályázat” című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a
 „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. terület értékesítése ( edel. Tischlerei GmbH ). ”
 „ Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra”
valamint,
 „Orvosi ügyeleti ellátás finanszírozása”
című előterjesztéseket.

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról.
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Huszár Gábor polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elhelyezése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
Kutyamenhely illetve ebrendészeti telep működtetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
6./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közötti együttműködési
megállapodás elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
Őrségi kerékpárút kitáblázás.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
8./ Napirendi pont:
Szalafő község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása egyszerűsített
eljárás, véleményezési szakasz.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
Településrendezési eszközök módosítása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. ( II.25. )
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
11./ Napirendi pont:
Kitüntetési rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
12./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Zsida, Szépvölgyi utca lakóinak kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
Részvény értékesítés ( Nyugat-Pannon Reg. Fejl. Zrt. )
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
14./ Napirendi pont:
Szentgotthárd 0104/116 és 0104/118 hrsz-ú telkek belterületbe vonása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
15./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási kérelem ( Káldi Zsófia )
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti autóbusz pályaudvar bérbevétele.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
17./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/20 hrsz-ú garázs bérbeadása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
18./ Napirendi pont:
Dancsecs Rezső kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
19./ Napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
20./ Napirendi pont:
Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés pályázat.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: a polgármesteri beszámoló következik.
December 15-én karácsonyi évzáró vacsorára hívtam a szentgotthárdi vállalkozókat,
cégvezetőket, intézményvezetőket.
December 16-án a Hivatal nyugdíjas dolgozóinak tartott karácsonyi ünnepségen vettem részt,
majd a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület karácsonyi programján tettem tiszteletemet.
December 19-én 70. évfordulóját ünnepelte a Vas Megyei Kézilabda Szövetség, amely
ünnepi díjátadót tartott Bükön. Az elismeréseket Farkas Ágnes, a vasi kézilabda szövetség
elnöke valamint Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke adták át, a díjazottak
mellett városunkat Labritz Béla alpolgármester képviselte. A kézilabdában végzett önzetlen
munkájáért elismerésben részesült: Németh Sándor, Kocsis György, Merkl Katalin, Soltész
Róbert, Ernst József, egyedi emléktárgy jutalomban részesült: Mákos Csaba és Kozma Gábor.
December 20-án az Arany János Iskola karácsonyi műsorán Kovács Márta Mária bizottsági
elnök és Labritz Béla alpolgármester is részt vett.
December 27-én a III. Béla Szakgimnázium és Szakközép Iskolában rendezett asztalitenisz
bajnokságon köszöntöttem a résztvevőket.
Január 4-én a körmendi Rádiónak adtam interjút.
Január 5-én rendkívüli testületi ülést tartottunk. Ezt követően az Allison volt elnökét, Dave
Parisht és nejét fogadtam. Délután a háziorvosokkal egyeztettünk.
Este megtekintettem a Lipában rendezett fotókiállítást.
Január 6-án Ipari park útvonal kapcsán Kozma Zoltán és Tüske Zsolt tervezőkkel tárgyaltam.
Később Bauer Károllyal, a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület elnökével egyeztettem.
Ezt követően a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolában tartott rendezvényen vettem részt,
ahol V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő adta át az intézménynek az Ökoiskola címet.
Január 9-én Labritz Béla alpolgármester úr részt vett Szombathelyen a Savaria Múzeum
felújított homlokzatának és a megújult múzeumpark ünnepélyes átadóján.
Január 13-án Bauer Károllyal és Farkas Csabával tartottam megbeszélést. Majd Dr. Koncz
Gabriellával, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjével tárgyaltam.
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Ezt követően Majthényi László, Vas Megyei Közgyűlés elnöke a Vas megyei városok
polgármestereit hívta össze egy munkaebédre, amelynek idén Felsőszölnökön a Kmetija
étterem adott helyet.
Január 14-én a Vörösmarty Mihály Gimnázium Szalagavató műsorán tettem tiszteletemet a
Színházban.
Január 16-án az éves költségvetéssel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt a hivatal
vezetőivel.
Ezt követően egy pécsi céggel pályázati lehetőségekről tárgyaltunk, majd a VP projekt
kapcsán tartottunk megbeszélést, amelyen részt vett Papp Bálint stratégiai és fejlesztési
ügyintéző, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző.
Ezt követően Szijártó Lászlóval, a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság tagjával tárgyaltam. A délután folyamán az orvosi ügyelet
működésével megbízott Morrow Medical céggel tartott megbeszélésen vettem részt.
Január 17-én TDM megbeszélésen vettem részt, majd ezt követte a Pannon Kapu Kulturális
Egyesülettel való egyeztetés. Ezt követően Szijártó Zsoltot, a Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központ ügyvezető igazgatóját fogadtam. Délután Szombathelyre a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-hez, illetve a Vasivíz Zrt.-hez mentem tárgyalni.
Január 18-án Támis Jánossal, a Kiswire Szentgotthárd Kft. vezetőjével egyeztettem, majd a
Loipersdorfból érkező asztalos céggel tárgyaltam. Később a SZIP Kft.-vel a szokásos heti
megbeszélésen vettem részt. Ezt követően Sárvárra utaztam Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
pénzügyi vezetővel.
Délután a St. Gotthard Spa&Wellness Fürdőben tárgyaltam.
Január 19-én délelőtt Szombathelyre utaztam, ahol a Pannon Termal Klaszter Egyesület évi
rendkívüli tisztújító közgyűlésén vettem részt, majd a Spar Magyarország igazgatójával
tárgyaltam.
Délután Budapesten az Emberi Erőforrások Minisztériumában, valamint a Magyar Fejlesztési
Bankban tárgyaltam. Ezt követően vettem részt a Széll Kálmán Alapítvány évi közgyűlésen.
E napon ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, melynek keretében Labritz Béla alpolgármester
úr polgármesteri díszoklevelet adott át Sebestyén Dénesnek.
Január 20-án Budapesten délelőtt a takarító céggel való megbeszélésen vettem részt.
Ezt követően a Magyar Fejlesztési Bankba, majd a Kézilabda Szövetséghez mentem
tárgyalásra.
Január 26-án délelőtt a napelem-parkkal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt, ahol jelen
volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző, valamint Virányi Balázs képviselő, majd
délután a 8-as számú főúttal kapcsolatban tárgyaltam.
Január 27-én délelőtt a máriújfalui szennyvízberuházással kapcsolatos szerződést írtuk alá,
ahol jelen volt Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi erőforrások és Doncsecz András
Városüzemeltetési vezető, valamint Páczné Szakál Éva pályázati ügyintéző.
Ezt követően pályázati megbeszélést tartottunk, amelyen részt vett Dr. Gábor László vezető,
Kovács Márta Mária képviselő és Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző.
Január 30-án tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Január 31-én ülésezett az Idősügyi Tanács, valamint a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi
Bizottság.
Február 1-jén 1 fő tett állampolgári esküt.
Délelőtt intézményvezetői értekezleten vettem részt.
Majd a Muravidéki Gazdasági Kamara elnökével, Štefan Sobočan úrral és Robert Grah
igazgató úrral találkoztam a Szlovén Konzulátuson, ahol jelen volt még Papp Bálint stratégiai
és fejlesztési ügyintéző.
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A polgármester szabadsága:
2016. december hó:
A 33/2016. sz. képviselő-testületi határozattal Ténylegesen igénybe vett szabadság
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti
ütemezés
2016. 12- 23. 5 nap
2016.12.19-21. 3 nap
2016.12.29-30. 2 nap
2017. január hó
Ütemezés előterjesztve
2017.01.09-12. 4 nap
2017.01.23-25. 3 nap

Ténylegesen igénybe vett szabadság
2017. 01.09-12. 4 nap
2017.01.23-25. 3 nap

Labritz Béla: ma délelőtt írtuk alá Szombathelyen a hulladékudvar megnyitásával
kapcsolatos szerződést. A hulladékudvar 2017. március közepén megnyithat, Szombathelyen
elindul a hulladékválogató üzem.
A SZET Szentgotthárdi Kft.-nek szeretném megköszönni a téli hóeltakarítás során nyújtott
munkáját, és fel szeretném hívni a társasházak, üzletek figyelmét, hogy a járdát mindenkinek
magának kell takarítania, csúszásmentesíteni.
Rendszám nélküli autókkal kapcsolatban szeretnék szólni, a temető mellől már elszállításra
került egy, de a Pável Ágoston lakótelepen is van, ill. a volt kuglizó területén is található 3-4
darab.
Szeretném elmondani, hogy Szentgotthárdon fix mérőállomás van, az ózon ill. szállópor
koncentráció megemelkedett. Ezt elsősorban a közlekedés okozza.
Dr. Sütő Ferenc: örömteli, hogy most már ténylegesen elindul a máriaújfalui szennyvíz
beruházás.
2016. december 19-én a Pesti Vigadóban átadásra került a Nemzetiségekért Díj, melyet Fodor
Lászlóné kapott, a Rábavidéki szlovén nyelv és irodalom színpadi megjelenítéséért, és a
nemzetiségi kultúrában betöltött szervező szerepéért. Díjat az Emberi Erőforrások minisztere
és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át. Úgy
gondolom, hogy közösen is gratulálunk a díjazottnak!
Lábodi Gábor: jelezném, hogy az önkormányztai TV közvetítése nem működik.
Én is résztvettem az Arany János Iskola ünnepségén, azt javasolnám, hogy jövőre két előadást
tartsanak a gyerekek.
A két ülés közti beszámolóban található a fürdő beszámolója is, a számokból látható a napi
vendégek visszaesése. Ha nem lenne Hotel, nem lenne vendég. Úgy gondolom, hogy ez
hosszútávon nem tartható.
Máriaújfalu i Sportegyesület kézilabda csapata, amin többen is résztvettünk, díjazták az
ificsapatokat, ezúton is gratulálunk!
Tudom, hogy a következővel nem tud a testület mit kezdeni: de néhány órája érkezett hozzám
lakossági bejelentés, hogy a Kiswire Szentgotthárd a kismamáktól elveszi a cafeteria juttatást.
Szalainé Kiss Edina: mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a karácsonyi díszkivilágítás
szép volt a városban, oda kellene figyelni, hogy vízkereszt környékén azért kerüljön le.
Úgy tudom, hogy lelkészasszonyok már megkeresték polgármester urat amiatt, hogy legyen
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megvilágítva a református ill. evangélikus templom is. Ezzel kapcsolatban talán meg kellene
vizsgálni lehetsőgeinket.
Néhány hónapja beszéltünk arról, hogy a Petőfi Sándor utcában ellehetetlenedett a
közlekedés, felvetődött, hogy meg kellene tiltani az egyik oldalon a parkolást, azóta sem
érkezett erre válasz.
Szeretném ha a fürdővel kapcsolatos bizottsági felvetésemről is születne határozat.
Huszár Gábor: igazából beszéltünk mi már erről Doncsecz Andrással.
Virányi Balázs: nem gondolom, hogy a tulajdonosnak kellene havi szinten végigjárni a
fürdőt ellenőrizni.
Huszár Gábor: érkeztek jelzések hiányosságokról, a fürdő kap egy határidőt ezek
orvoslására, amit mi majd ellenőrizni fogunk.
A templom kivilágítással kapcsolatban a műszaki iroda tud majd intézkedni.
Dömötör Sándor: a József Attila utca 33. szám alatti épület bontása kapcsán mit takar a II.
ütem, oromfalazat helyreállítás?
Több beruházás kapcsán fel van sorolva, hogy tervezési ajánlatokat kértünk, ki fogja ezeket
elbírálni,és utána visszakerülnek e elénk?
A Hunyadi úti buszmegállónál több kuka is kihelyezésre került, melyek hasznosak, de még
mindig rengeteg az eldobált csikk. Ki ellenőrzi, hogy ott dohányozhatnak e vagy sem?
Rábatótfaluban a kulúrház mellett van egy utca, ahol azt kérik, hogy legyen közvilágítás.
A művelődésiház pályázatunk nem nyert, mely a külső homlokzat és a tető felújítását célozta
meg, de a járás ezt a saját pályázatából meg fogja valósítani?
Pályázatot adtunk be a Hunyadi út felújítására is, mely nem nyert, szeretném ha újabb
pályázat kerülne beadásra.
Huszár Gábor: a Hunyadi úttal kapcsolatban a Belügyminiszter úrnak küldtünk egy levelet
decemberben, mindent megteszünk, hogy felújításra kerüljön.
Doncsecz András: a József Attila utca 33. szám alatti épület bontását azért bontottuk két
ütemre, hogy első részben megcsináljuk a bontást, másodikban pedig a szomszédos épület
oromfalazata kerül helyreállításra.
A tervezéseknél a tervezési ajánlatok a beszerzési szabályzatunk szerint kell elbírálni, ez a
beszerzési munkacsoport hatásköre. Az árajánlat kéréseekor előírtuk, hogy a végleges tervek
benyújtása előtt a tervezőknek egy tervismertetőt is kell tartani, erre minden képviselőt meg
fogunk hívni.
A dohányzást az ÁNTSZ vagy annak megfelelő szerve tudja ellenőrizni, szankcionálni.
A közvilágítással kapcsolatos felvetést meg fogjuk vizsgálni.
Lábodi Gábor: a tények bizony makacs dolgok, igaz, hogy többen voltak a hotelban, ennek
ellenére csökkent a fürdő vendégszáma.
Dr. Haragh László: örömmel hallom, hogy a templomtornyokat szándékozunk
megvilágítani, szeretném ha ebbe bekapcsolódna a Kethelyi templom is.
Huszár Gábor: maradjunk csak annyiban, hogy készüljön terv a megvilágításokra, és a majd
a források ismeretében döntünk ténylegesen.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
4/2017. 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.
A Képviselő–testület elrendeli, hogy a frekventált épületek, különös tekintettel az egyházi
ingatlanok kivilágítására készüljön terv, mely kerüljön a testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottságunk tárgyalta, tettek javaslatokat, de összességében
elfogadásra javasolják.
Polgármester úr röviden összefoglalja a költségvetés fő számait.
Kovács Márta Mária: a két ülés közti beszámolóban elhangzott, hogy Sárváron jártunk
tapasztalatcserén. Azt tudni kell, hogy hasonló adóerősséggel rendelkezik, de közel dupla
lakosszámmal.
Ismerteti a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság költségvetés véleményezését.
Huszár Gábor: köszönjük az átfogó összefoglalót. Kérem könyvvizsgáló asszonyt ossza meg
velünk gondolatait.
Csendesné Kóbor Ildikó: örülök, mikor ilyen szép pénzügyi kimutatás kerül elém, mert a
mai gazdasági környezetben a pénzügyi egyensúlyt a legnagyobb feladat megtartani.
A költségvetési rendelet szakmai szempontból szép, egyensúlyban van, átgondoltan tervezik
meg a kiadásokat és a bevételeket, nagy gondolt fordítanak a likviditás megőrzésére.
A jogi szabályozással teljesen összehangban van. A szöveges részben bemutatásra kerültek a
prioritások, kiemelték a főbb tételeket, ezek magyarázásra is kerültek.
Összehasonlítottam az előző évek rendelettervezeteivel, összhangban van azokkal.
Huszár Gábor: Vitára bocsájtom a költségvetést.
Virányi Balázs röviden ismerteti az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság javaslatát.
Dr. Haragh László röviden ismerteti Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
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Bizottság javaslatát. Megköszöni a pénzügyi iroda munkáját.
Szalainé Kiss Edina: a költségvetést minden bizottság tárgyalja, de számomra a pénzügyi
bizottság döntése mérvadó.
Polgármester úr elmondta, hogy minden intézmény igénye figyelembe lett véve, kivétel a
Pannon Kapu Kulturális Egyesületé. A két ülés közti napirendnél mindig szerepelnek a havi
kimutatások, ezek alapján is látszik, hogy a jövőben még 9 millió Ft-ot kell valahonnan
összeszednie a kötelező feladatok ellátására. Úgy gondolom, határozzunk meg egy pontos
összeget az egyesület számára, hiszen erre szükség van a feladatellátáshoz. A pontos összeg:
40 648 760 Ft. Kerüljön ez meghatározásra a költségvetésben az egyesület számára.

Huszár Gábor: nem gondolom, hogy a számlák féléves áttekintése negatívan érintené az
egyesületet. Az egyesület el tudja kezdeni a működést.
A bérek rendezésére pedig majd visszatérünk a zárszámadás után.
Lábodi Gábor: úgy gondolom, hogy kulturális egyesületnek tudni kell előre, hogy mennyi
pénzzel gazdálkodhat. Ettől függetlenül felülvizsgálhatjuk majd félévkor.
Szentgotthárdot jelentős kormányzati elvonás sújtja, nem elég az adóerősség miatti, most van
a KLIK elvonás is. Nem lenne ezzel probléma, de nem biztos, hogy a szentgotthárdi iskolákra
fordítják majd ezen forrást.
2017-ben bevezetésre kerül a kormányzati ASP rendszer, ez azt jelenti, hogy minden
pénzügyi tranzakcióhoz kormányzati ellenjegyzés szükséges.
Huszár Gábor: az ASP rendszer idén még nem vonatkozik ránk.
Virányi Balázs: a Pannon Kapu Kulturális Egyesület küldött egy levelet, melyben le van
vezetve a villamos energia költség, de az már nincs benne, hogy volt bevételi oldal is. A
művelődési ház például a jövőben kikerül a Pannon Kapu Kulturális Egyesület alól, egyetlen
költség marad, ami a Színház.
Szalainé Kiss Edina: a közművelődési dolgozók pluszba beígért fizetésemelésre a
zárszámadáskor a térhetünk vissza, a törvényileg előírtat meg kell adni.
A Művelődési Ház vonatkozásában továbbra is a Pannon Kapu Kulturális Egyesület viseli a
költségeket.
Kovács Márta Mária: én is úgy gondolom, hogy ha a rezsiköltségek emelkednek, akkor azt
az ősz folyamán pótfinanszírozásban megoldjuk.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2017. évi költségvetése még ezután kerül elfogadásra,
nyílván ha hiánnyal számolnak, tudunk majd rajta segíteni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással fogadta el az 1. pontot.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással fogadta el az 2. pontot.
A Képviselő-testület a 3. pontba foglalt javaslatokat a következő szavazati arányokkal
fogadta el:
3.1. 9 igen – 0 nem – 0 tart.;
3.2. 8 igen – 1 nem - 0 tart. ;
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3.3. 9 igen – 0 nem - 0 tart.;
3.4. 9 igen – 0 nem - 0 tart.;
3.5 9 igen – 0 nem - 0 tart.;
A Képviselő-testület a 4. pontba foglalt javaslatokat a következő szavazati arányokkal
fogadta el:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5

5 igen – 3 nem – 1 tart.
9 igen –0 nem - 0 tart. ;
9 igen – 0 nem - 0 tart.;
9 igen – 0 nem - 0 tart.;
9 igen – 0 nem - 0 tart.;

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem – 0 tart. arányú szavazással fogadta el az 5. pontot.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 2 tart. arányú szavazással fogadta el az 6. pontot.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem – 0 tart. arányú szavazással fogadta el az 7. pontot.

5/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a
költségvetési rendelet 8. melléklete (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz)
szerint határozza meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gst alapján 2017. évben
adósságot keletkeztető ügylethez: nyújt be előzetes adatszolgáltatást. Mértéke:
330 millió forint.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéshez a
következő módosításokat javasolja:
3.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Jánosik
és Társa kft takarítási szolgáltatási díjának 2017. január 1-től 5 %-kal történő
emeléséhez. A takarítási feladatok esetleges újragondolására az áprilisi testületi ülésre
kell előterjesztést készíteni. Az emelés miatti költségeket az éves költség 7/12 részével
kell megtervezni. A költségvetés főösszege nem változik, tartalma: a céltartalék
összege ennek mértékével csökken.
3.2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
JustFood kft élelmezési rezsiköltség díjának 2017. január 1-től 72 %-ról 82%-ra történő
emeléséhez. A költségvetés főösszege nem változik, tartalma: a céltartalék összege 10
millió forinttal csökken.
3.3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási
Központ kérelmét nem támogatja / vagy
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási
Központ kérelmét támogatja az intézmény 2017. évi költségvetése terhére.
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3.4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét támogatja az intézmény 2017. évi
költségvetése terhére.
3.5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet
kérelmét támogatja az intézmény 2017. évi költségvetése terhére.
4) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési
rendeletében az alábbi módosítások átvezetését javasolja:
4.1.) a Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelmét részben támogatja:
•

támogatja csoportvezetőknek adott plusz díjazást és a csoportok támogatását 640 ezer
forinttal
• bér iránti kérelme a zárszámadást követően a többi intézménnyel együtt egységes
kerüljön megvizsgálásra
• a rezsi költségek támogatása a tényleges számlák alapján kerüljenek felülvizsgálatra és
kifizetésre (fél évkor)
• a vizesblokk felújítása 5 millió forinttal maradjon benn a költségvetésben
• a függöny és a mozgatószerkezetre vonatkozó támogatásra a testület zárszámadást
követően visszatér
4.2.) a Móra Ferenc Városi Könyvtár illetményemelésre vonatkozó kérelme a
zárszámadás után kerüljön vissza a testület elé
4.3.) a városrészi (Farkasfa, Máriaújfalu) kultúrházak felújításának folytatása a
források
figyelembe vételével prioritást kell, hogy élvezzen.
4.4.) a Civil Alap városrészek részére elkülönített keretét 2,1 millió Ft-ra kell emelni (a
költségvetés főösszege nem változik)
4.5.) a Gotthard-Therm Kft. fejlesztési támogatására a zárszámadást követően vissza
kell térni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző
5.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét 2017. január 1. napjától
598.300- Ft /hó összegben állapítja meg.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától
illetménye 15%-ában, azaz 89.745-Ft /hó összegben állapítja meg.

6.) javasolja az alpolgármester bérének, a képviselők, ill. bizottsági tagok tiszteletdíjának
30%-os emelését a költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások terhére. (A
költségvetési főösszeg nem változik.) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíj
módosításának érdekében az ezt szabályozó rendeletet a februári ülésre elő kell
terjeszteni. Az alpolgármester tiszteletdíja 224.640.- Ft/hó, a költségtérítése 33.696 Ft/hó.

7.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai
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alkalmazott, valamint a polgármester 2017. évi cafeteria juttatásának mértékét bruttó
200.000- Ft / fő /év összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendeletét.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről.

Huszár Gábor polgármester 16:21 órakor szünetet rendel el, 16: 45 órakor folytatódik a nyílt
ülés.
3./ Napirendi pont:
Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
6/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2016. évben folytatott tevékenységről szóló
tájékoztatót megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
7/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd város
erdőgazdálkodója 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, köszönetét fejezi ki az
egész évi munkájáért.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2./ Napirendi pont:
Huszár Gábor polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: átadom alpolgármester úrnak az ülés vezetését.
Labritz Béla: jogi bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
8/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor polgármester
2017. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C § (2) bekezdése alapján az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja
jóvá. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor részére a
2016. évről áthozott, 2017. február 1. napjáig ki nem vett/ adott szabadságát az Előterjesztés
1. sz. mellékletében foglalt szabadságolási ütemterv alapján kiadja.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Labritz Béla alpolgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Huszár Gábor polgármester 16:48 órakor visszaveszi az ülés vezetését.
3./ Napirendi pont:
Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
9/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-2019. évi villamos
energia közbeszerzése kapcsán az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tagfenntartási
nyilatkozat aláírását jóváhagyja arról, hogy a Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartja
tagságát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet által a Magyar
Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció kihasználása érdekében
létrehozott csoportos energia beszerzési szerveződéshez.
Egyúttal felhatalmazza Huszár Gábor polgármestrert az Előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

4./ Napirendi pont:
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elhelyezése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A családsegítő központ feladatai nagymértékben bővülnek, így nagyobb hely is kell nekik.
Javasolnám a 2,5 millió Ft-os minimális keretet 4 millió Ft-ra emelni.
Lábodi Gábor: fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a kormányhivatal már két éve felmérte
a családsegítő irodáit, mikor még azt sem tudta, hogy a művelődési házba fog költözni.
Szalainé Kiss Edina: van arra mód és alehetőség, hogy tartós használatba a mienk legyen az
épület?
Huszár Gábor: nincs elvetve az ötlet, hogy a mi tulajdonunkba kerüljön később az épület.
De azt tudni kell, hogy a tulajdonba adás évekig eltarthat.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
10/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család- és Gyermekjóléti
Központ elhelyezésével kapcsolatban a következő döntést hozza:

1.

Egyetért azzal, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ a Kormányhivatal
kezelésében lévő, Szentgotthárd, Vajda J. u. 6. szám alatti épületben működjön
tovább azzal, hogy
- az előterjesztés 2. számú mellékletét képező használatba adási
megállapodás tervezetét megismerte és javasolja annak elfogadását az
intézményt fenntartó Társulási Tanácsnak,
- felkéri a fenntartó Társulási Tanácsot, hogy a szükséges fenntartói döntéseket
hozza meg,
- a költözéssel kapcsolatban felmerülő költségeket bruttó 4.000.000,- Ft
mértékig biztosítja az intézményi pénzmaradvány terhére
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök
Uhor Anita intézményvezető
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Doncsecz András városüzemeltetési v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
2.
2.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok
kialakítása kapcsán megkötött megállapodás 6. számú módosítása tervezetét az
előterjesztés 5. sz. melléklete szerint jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a
Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési
Ház (Kossuth L. u. 7.) használati megállapodásának tervezetét az előterjesztés
6. sz. melléklete szerint jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a
Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
5./ Napirendi pont:
Kutyamenhely illetve ebrendészeti telep működtetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
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4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, és mindegyik fogalmazott meg aggályokat.
Olyan jogi környzetet kell teremtenünk, melyben mi bármikor be tudunk avatkozni, ha
problémát észlelünk.
Dr. Dancsecs Zsolt: a mai napon megérkezett az utolsó engedély is, így minden akadály
elhárult.
Huszár Gábor: a jelenlegi körülményekkel 9-10 kutya bármikor elhelyezhető, a
megállapodás arról szól, hogy a civil szervezet átvenné a működtetést, majd a mi területünkön
bővítést is végezne.
Lábodi Gábor: támogatom a megállapodást, de szeretném javasolni megelőzésként a zajvédő
fal építését. Remélem, hogy az ellenőrzést majd rendszeresen végzi a kormányhivatal.
Huszár Gábor: például az ellenőrzés miatt ragaszkodunk ahhoz, hogy szentgotthárdi
állatorvos is legyen a rendszerben.
Dr. Dancsecs Zsolt: a SZET Szentgotthárdi Kft. –t igazából benne hagynánk a rendszerben,
már csak azért is, hogy nagyobb rálátásunk legyen.
Szalainé Kiss Edina: természetesen jó, ha megtakarítást tudunk elérni, de aggasztó a
kutyaszám, amit feltüntetett az egyesület. Ezek alapján én még nem tudok döntésthozni.
Dr. Sütő Ferenc: szeretném kérni, hogy kerüljön végre felszámolásra a még működő
kutyamenhely.
Huszár Gábor: igazából annak a menhelynek nincs engedélye. Szerintem rövid időn belül
záródik az ügy.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem ill. 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az
alábbi határozatot hozta.
11/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Szentgotthárd, Harap u. 3. alatti a Szentgotthárd
0211/3, 0211/4., illetve 0214/1. hrsz.-ú kutyamenhelyként illetve ebrendészeti
telepként használt önkormányzati tulajdonú ingatlanokon az Előterjesztés melléklete
szerinti Kérelemben írt fejlesztéseket a Streunerparadies – Zukunft für
Strsenhunde (7561 Heiligenkreuz im Lafnitzal, Weinbergweg 10.) elnevezésű
egyesület elvégezze. A terület használatért legalább a kérelemben meghatározott
összegű földhasználati díjat kell fizetni. A beruházás elkészültekor szerződést kell
kötni 15 évre. Egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos
dokumentumok aláírására. A Képviselő – testület a hozzájárulást azzal adja meg, hogy
az Egyesületnek vállalnia kell majd azt is, hogy a tervezett nagyobb létszámú kutya
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miatt felmerülő zavaró környezeti hatások (első sorban a zaj, és szaghatások, stb.)
miatt azok elhárításához szükséges valamennyi intézkedést saját költségén meg kell
tennie.
2.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi egyetértését
adja ahhoz, hogy a Szentgotthárd, Harap u. 3. alatti kutyamenhely és ebrendészeti
telep működtetésébe a Kóborlók Menedéke Állatvédő Alapítvány (8557 Bakonyság,
Kossuth utca 24.) bekapcsolódjon és külön díjazás illetve költségtérítés igénylése
nélkül ezt a feladatot végezze 15 éven keresztül. Szerződés kötésére csak az 1.) pont
szerinti fejlesztés befejezése után kerülhet sor külön testületi döntés alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester,
Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Czotter-Szukics Mónika SZET Szentgotthárdi Kft. igazgató
6./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közötti együttműködési
megállapodás elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
12/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum között létrejövő együttműködési
megállapodást az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Cziráky László SZCIF elnök
7./ Napirendi pont:
Őrségi kerékpárút kitáblázás.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Haragh László: az útvonal már ki van jelölve, vagy még tárgyalás kérdése? Nem lehetne
bevezetni Szentgotthárdra is?
Dr. Gábor László: beszéltünk már erről. Az a következő lépés, hogy behozzuk
Szentgotthárdra.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
13/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az őrségi kerékpárút
kitáblázás projekt keretében a Szentgotthárdot érintő útvonal információs táblákkal való
ellátását az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerint és ehhez legfeljebb 338.000,- forintot
biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
8./ Napirendi pont:
Szalafő község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása egyszerűsített
eljárás, véleményezési szakasz.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
Huszár Gábor: eszközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
14/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szalafői helyi építési
szabályzat és szabályozási terv 942-SZM-2/2016 munkaszámú dokumentáció szerinti
módosítása kapcsán kifogást nem emel, a véleményezési eljárás további szakaszaiban nem
kíván részt venni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
9./ Napirendi pont:
Településrendezési eszközök módosítása.
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Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Az elmúlt időszakban már felmerültek módosítások, most az apróbbakat egy csokorba
szedtük.
Döntésünk alapján még csak a felülvizsgálat következik, majd társadalmasítás, és utolsó
körben hozzánk visszakerül elfogadásra.
Doncsecz András: a mellékletek rosszul vannak sorszámozva, a 10. oldalon a 2. számú
melléklet szerepel.
Szalainé Kiss Edina: polgármester úr említette a társadalmasítást, szeretném ha minden
érintett időben tájékoztatva lenne.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
15/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a
szentgotthárdi 0146/8 hrsz-ú telek teljes területe vonatkozásában a lakóterületi
hasznosítási lehetőség vizsgálatát a helyi építési szabályzat és szabályozási terv
hivatalból kezdeményezendő, soron következő módosítása alkalmával.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a
szentgotthárdi 0253 hrsz-ú telek mezőgazdasági célú hasznosításra kijelölt területe
vonatkozásában az egyéb ipari területi hasznosítás lehetőségének vizsgálatát a
helyi építési szabályzat és szabályozási terv hivatalból kezdeményezendő, soron
következő módosítása alkalmával.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a
szentgotthárdi 0112/23 hrsz-ú telken a lovarda célú hasznosítás lehetőségének
vizsgálatát a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hivatalból
kezdeményezendő, soron következő módosítása alkalmával.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
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4.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a helyi
építési szabályzat és a szabályozási terv elfogadásáról szóló 19/2016.(VI.30.)
számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló eljárás megindítását, mely
módosítás célja, a helyi építési szabályzat és a szabályozási tervek tartalmának
pontosítása, helyesbítése, helyreigazítása, szükség szerinti kiegészítése. A
módosítás során az előterjesztés 1., 2. és 3 . számú mellékletében foglaltakra
tekintettel kell eljárni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

10./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. ( II.25. )
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
11./ Napirendi pont:
Kitüntetési rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletét
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

12./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Zsida, Szépvölgyi utca lakóinak kérelme.
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Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: bizottságaink megtárgyalták, javaslatuk az, hogy vonjuk vissza korábbi
döntésünket.
Labritz Béla: a műszaki iroda megvizsgálta a lehetőségeket, nem lesz az gond, ha
visszavonjuk korábbi döntésünket. Azt viszont szeretném kérni, hogy a jövőben fordítsunk
forrást ezen út felújítására.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
16/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2016. számú
határozatának - a Szentgotthárd, Szépvölgyi utca lakóingatlanokkal rendelkező
szakaszaira 3,50 tonnás „kivéve engedéllyel” súlykorlátozás elrendelésére vonatkozó 2. pontját visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
13./ Napirendi pont:
Részvény értékesítés ( Nyugat-Pannon Reg. Fejl. Zrt. )
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
17/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Nyugat-Pannon
Regionális Fejlesztési ZRT. által kibocsátott 27.087 db., egyenként 1.-Ft névértékű
dematerizált törzsrészvényekből álló részvénycsomag értékesítéséhez a többségi tulajdonos,
Regionális Fejlesztési Holding ZRT. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12., cégj.sz.: 01-10-044294,
adósz.: 11974004-2-41, képviseli: dr. Balás-Piri László vezérigazgató) részére a jelen
előterjesztés 2. sz. mellékletében található Részvény Adásvételi Szerződés alapján. A
Képvisleő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
14./ Napirendi pont:
Szentgotthárd 0104/116 és 0104/118 hrsz-ú telkek belterületbe vonása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
18/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Zoltán
Szombathely Szélkerék u. 12. szám alatti lakos kérelmére a szentgotthárdi 0104/116 és
0104/118 hrsz-ú telkek belterületbe vonását kezdeményezi.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan
tulajdonosának nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 0104/116
és 0104/118 hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul.
3. 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 továbbá vállalnia kell valamennyi költség megelőlegezését
azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes letétbe helyezése után indítja
meg az eljárásokat..
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

15./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási kérelem ( Káldi Zsófia )
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
19/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 9970
Szentgotthárd, Szabadság tér 2. I/4. sz. alatti, 996/1/A/19 hrsz-ú, 53 m2 alapterületű, 2 szobás
összkomfortos lakás értékesítéséhez.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti autóbusz pályaudvar bérbevétele.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. Végre van egy jelentkező, aki egy részét kivenné.
Nekem van információm másik jelentekezőről is, talán jobb lenne az egészről egyben dönteni
egy hónap múlva.
Virányi Balázs: akkor napoljuk el a témát, rendezni kell az OTP automata ügyét is.
Kovács Márta Mária: bizottsági ülésünkön elhangzott, hogy a környezetet rendezni kell,
mert tulajdonképpen a mai napig buszpályaudvarként működik az épület.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
20/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u.
14. sz. alatt található, volt autóbuszpályaudvar épületének egy helyiségére beérkezett bérleti
ajánlat ügyében a döntést a 2017. februári testületi ülésre halasztja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető
17./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/20 hrsz-ú garázs bérbeadása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
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4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
21/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Árpád
u. 11. szám alatti 955/6/A/20 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű garázsra az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól
szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat
mellőzése alapján Hodács Károly 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. II/7. alatti lakossal
történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá.
Bérleti díj: havi 6.400.-Ft/hó+ÁFA, összesen 8.128.-Ft.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel. A bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbevevő köteles 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadékot is megfizetni.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft. közlése szerint.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
18./ Napirendi pont:
Dancsecs Rezső kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
Huszár Gábor: eszközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a „B” pontot.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
22/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dancsecs Rezső Szentgotthárd,
Kis u. 3. alatti lakosnak a szentgotthárdi 090/16 hrsz-ú, korábban a tulajdonában volt, később
az önkormányzatnak eladott területén lévő fák kivágására vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető
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19./ Napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, nem tettek a személyre javaslatot.
Dr. Dancsecs Zsolt: igazából lehet a felügyelő bizottság 3 tagú is, de akkor az alapító okiratot
kell módosítani.
Huszár Gábor: akkor ezt beleírjuk a határozatba is.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
23/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pochán Miklós Szentgotthárd,
Pável Á. ltp. 2/9. alatti lakosnak a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságában
viselt tagságáról való lemondását elfogadja.
Javasolja, hogy az alapító okirat kerüljön módosításra, mely szerint a felügyelő bizottság
létszáma 3 fő.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
20./ Napirendi pont:
Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés pályázat.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra jvasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
-

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
24/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy –
Apátistvánfalva és Kétvölgy Község Önkormányzatával alkotott konzorciumi formában Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
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erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű, VP-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 1. és 2.
célterületére az előterjesztésben foglaltak megvalósítására.
Továbbá vállalja a pályázati projektek megvalósításához szükséges 22.588.481,- Ft önerő
biztosítását, azzal, hogy ebből a konzorciumi partnerek gépbeszerzésével arányos saját forrást
(összesen bruttó 310.266,- forintot) a konzorciumi partnerek a saját beszerzéseik arányában
biztosítják.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Huszár Gábor polgármester 17:40 órakor közmeghallgatást rendel el, majd 18:05 órakor
folytatódik a nyílt ülés.

III. EGYEBEK

Huszár Gábor: sok vád ért minket azért az elmúlt években, hogy a nemzeti ünnepeket nem a
napján tartjuk. A március 15-i ünnepség mikor kerüljön megrendezésre? A Széchenyi
Általános Iskola tanulói adnak műsort. Előző nap este tartsuk, vagy március 15-én délelőtt?
Egyenként megkérdezi a képviselőket
Huszár Gábor: úgy számolom, hogy 4-4 az állás, az én szavazatom dönt.
Szalainé Kiss Edina: kérdezzük meg az iskolát!
Huszár Gábor: megkérdeztem, ők egyértelműen a 14-ét kérték.

Lábodi Gábor: egy nemrég elfogadott rendeletünkkel kapcsolatban szeretnék szólni. Többen
vendéglátóhely aláírásokat gyűjtött a zárvatartás rendeletünk ellen, odaadtak nekem több,
mint 500 db aláírást, mellyel kérik rendeletünk felfüggesztését.
A következő levéllel fordultank hozzánk:
„Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők!
Alulírott szentgotthárdi választópolgárok és vendéglátóhelyek üzemeltetői mélységesen fel
vagyunk háborodva, hogy előzetes egyeztetés és a megkérdezésünk nélkül a képviselő-testület
olyan rendeletet alkotott, amely korlátozza a város lakóinak szórakozását, veszélybe sodorja
egyes üzemeltetők megélhetését. Ezért aláírásunkkal is tiltakozunk a rendelet ellen és
felkérjük a város képviselőit, hogy a rendeletet helyezzék hatályon kívül és induljon el
egyeztetés az önkormányzat, a vendéglátósok, a panaszosok és a szórakozni vágyók
képviselői között. Kerüljön kidolgozásra egy kompromisszumos megoldás, mely minden fél
számára elfogadható. Jelen levelünket és aláírásainkat átadjuk Lábodi Gábor képviselőnek és
kérjük, hogy fenntartásainkat és a rendelet megszüntetésére vonatkozó indokainkat ismertesse
a Képviselő-testület tagjaival.
Szentgotthárd, 2017. február 01.
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Szentgotthárdi Választópolgárok és Vendéglátóhelyek Üzemeltetői „
Én is megszavaztam ezt a rendeletet, de belátom tévedtem, sok indok szól az ellen, hogy a
rendelet életbe lépjen. Például a melegkonyhával rendelkező vendéglátóhelyek a lakodalmas
ill. báli időszakban jogosulatlan versenyelőnyt élveznek a többiekkel szemben.
Kifogásolták, hogy nem volt társadalmi vitára bocsájtva a rendelet, ill. nem volt fent a
honlapon véleményezésre sem. Csupán az Idősügyi Tanács ill. Ifjúsági Tanács véleményezte.
Ha jó idő lesz, az utcákra fognak szorulni a szórakoznivágyók.
Egy sürgősségi, szóbeli határozati javaslattal szeretnék élni:
„Az idevonatkozó számú rendeletet helyezzük hatályon kívül és induljon társadalmi vita,
továbbá az önkormányzat hívjon össze egyeztetést az érintett felekkel. Ezt követően kérjük fel
jegyző urat az egyeztetések megállapodására épülő rendelet megalkotására.”
Huszár Gábor: azt gondolom, hogy erre most nincsen mód. Ehhez előterjesztés kell.
Ettől függetlenül szerintem ez zsákutca, nem gondolom, hogy képviselőként az élére kellene
állni egy ilyen kezdeményezésnek. Nem ez az önkormányzatiság.
A választott képviselőknek felelősséggel kell tudni dönteni.
Ezek után lehet, hogy a jövő héten itt lesz 500-1000 aláírás, azoktól akik azt szeretnék, hogy
csak 22.00 óráig legyenek nyitva a vendéglátóhelyek.
Igazából ha klubként működik egy hely és klubtagsági igazolványt oszt, akkor bármeddig
nyitva lehet.
Dr. Dancsecs Zsolt: mi már erről korábban egyeztettünk képviselő úrral. Ilyen széles
társadalmi vita még nem zajlott rendeletről.
Minden rendelettervezetünk felkerül a honlapra, ott olvasható, véleményezhető. Egyébként
egyetlen javaslat sem érkezett.
Természetesen foglalkozni fogunk az aláírásokkal, a következő ülésre behozzuk a témát.
Lábodi Gábor: én nem álltam élére az aláírásgyűjtésnek. Próbáltam írásos előterjesztést
beadni, de rendeletmódosítást az SzMSz szerint a jegyző kezdeményezhet, erre pedig neki
most nincs oka. Megértem a vendéglátóhelyek üzemeltetőit, be kell látnunk, hogy a
melegkonyhás helyek versenyelőnyben vannak.
Szalainé Kiss Edina: az önkormányzatiság erről szól, választóink véleményét meg kell
hallgatnunk és tolmácsolnunk kell. Bizottsági üléseken hosszasan tárgyaltunk a rendelet
elfogadása előtt, mérlegeltük, hogy a lakosság nagyrésze pihenni szeretne éjszaka.
Nagyon sok kivételt ad a rendelet, úgy látom, hogy részleteiben nem is ismerik a rendeletet.
Talán ilyesfajta egyeztetést kellene kezdeményezni.
Dömötör Sándor: előfordulhatott az, hogy az érintettek közül az előzetes értesítést nem kapta
meg? Tudtommal mindenki értesítve lett, aki átvette a levelet tudomásul vette, hogy ezzel a
jövőben számolni kell.
Ma délelőtt engem is megállított egy érintett, és azt mondta, hogy semmilyen levelet nem
kapott.
Dr. Dancsecs Zsolt: a rendelet minden olyan egységnek ahol a niytvatartási idő hosszabb
volt, mint éjjel két óra, levelet küldtünk a változásról.
A rendelet egyébként sok helyen hozzáférhető, erre nem hivatkozhatnak, hogy nem ismerik.
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Virányi Balázs: ha széles társadalmi egyeztetés lesz, lehet, hogy még az éjjel két órát sem
fogják engedni a panaszos lakók. Legfelsőbb bírósági döntés van arról, hogy a pihenéshez
joga van a lakosságnak. Minden tiszteletem a vállakozóké, de nem írnak javaslatot, hogy
hogyan kezelnék a helyzetet, hogy például mit kezdjünk azokkal a fiatalokkal akik elhagyják
a vendéglátóhelyet és a városban randalíroznak, hiszen annak a város ill. a városlakók viselik
a következményeit.
Huszár Gábor: felelősséggel hoztuk meg a döntést, ne menjünk bele egy olyan helyzetbe,
hogy a 2 óra helyett most legyen 3 vagy 4.
Virányi Balázs: mindannyian nyitottak vagyunk a megoldásra, csak mondják meg, hogy
tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a pihenéshez való jogok ne sérüljenek.
Labritz Béla: a mai fiatalok szórakozási szokásaik átalakultak, 10-11 órakor indulnak el
szórakozni.
Huszár Gábor: köszönöm mindenkinek a munkát, a nyílt ülést bezárom.
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 18:40 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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