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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
160-21/2017. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 12-én            
9: 01 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Virányi Balázs, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 Lábodi Gábor képviselők, 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető,  
    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Molnár Piroska a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

intézményvezetője, 
 
Távol vannak: Dr. Haragh László, 
 Szalainé Kiss Edina képviselők, 
 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A rendkívüli  
nyílt ülést megnyitja. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a „”Szentgotthárd Város Képviselő-
testületének Díszoklevele”cím odaítélésére javaslat.” című előterjesztést. 
 
 
 
 

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

171/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  
„„Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele”cím odaítélésére javaslat.” című 
előterjesztést. 
 
1./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség turizmusfejlesztésre. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
2./ Napirendi pont: 
Csatlakozás a 2017. évi európari Mobilitási Hét pályázathoz. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 3. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
3./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség energetikai korszerűsítésre. ( TOP-3.2.1-16 ) 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
4./ Napirendi pont: 
Leader-Térségek közötti pályázati lehetőség. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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1./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség turizmusfejlesztésre. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Virányi Balázs: a látványterven kívül kapunk tervrajzot is, a belső elrendezés számomra még 
nem egyértelmű.  
 
Huszár Gábor: előrehozták a pályázat beadását, azért készült ez el ilyen gyorsan. Ha majd a 
tényleges tervek készülnek, mindenképp össze kell ülnünk.  
 
Dr. Sütő Ferenc: egy nagy hordejű projektről beszélünk, a lakosság véleményét nem kellene 
kikérni?  
 
Huszár Gábor: nem gondolom, hogy lakossági fórumokat kellene tartani.  
A 200 millóba bele kell férnünk. De a projekt költségvetése is köti a kezünket, az építés és 
beruházás 106 millió Ft. A kiállítási program 76 millió Ft.  
Az építkezéshez egyébként lehet, hogy majd hozzá kell tennünk. Arról még nem is beszéltem, 
hogy mennyit kell majd a marketingre fordítanunk. 
 
Virányi Balázs: arra utaltam, hogy flexibilis funkciójú épületet kell létrehoznunk, hiszen 
ugyanazt kétszer nem fogják megnézni.   
 
Huszár Gábor: igazgató asszony jelezte, hogy szeretne a témához szólni, erről szavazás 
következik.  
 
A képviselő-testület 7 igen – 0 nem szavazattal megadja a szót.  
 
Molnár Piroska: nem gondolom, hogy a digitális kiállítás nem fejleszthető, hiszen maga a 
technika is fejlődik. Nem igazán kiállításban gondolkodunk, hanem interaktív attrakcióról.  
 
Lábodi Gábor: a lakossági véleményezérhez szeretnék hozzászólni, semmibe nem kerül ha 
feltesszüka  honlapra, vagy paravánon megjelenítjük a könyvtárban vagy a hivatal bejáratánál.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 
172/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 



4 

 

című, TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson be az előterjesztésben 
meghatározottak megvalósítására azzal, hogy 

- a pályázat benyújtásához szükséges tervezői munkák díját (bruttó) 800.000,- Ft 
összegben biztosítja a tervezési keret terhére (pozitív elbírálás esetén teljes mértékben 
elszámolható), 

- a pályázat benyújtásához szükséges üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésének díját (bruttó) 952.500,- Ft összegben biztosítja a tartalék keret terhére 
(pozitív elbírálás esetén teljes mértékben elszámolható). 

 
Határidő: a pályázat benyújtására 2017. július 14. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
. 
 

 
9:27 órakor Molnár Piroska távozott a teremből. 
 
2./ Napirendi pont: 
Csatlakozás a 2017. évi európari Mobilitási Hét pályázathoz. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 3. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

173/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2017. 
szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét rendezvényhez. A 
Képviselő-testület az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, a „Mobilitási Hét Kartája” c. 
dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester       
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesületet, hogy a városi sportreferens, a szentgotthárdi köznevelési intézmények 
valamint a város érdeklődő civil szervezeteinek bevonásával 2017. szeptember 16-22. között 
szervezzen programokat a „Európai Mobilitási Hét” keretein belül. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős : Károly Andrea Júlia  PKKE elnök 
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3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Városüzemeltetési  vezetőt, hogy az Autómentes Nap feltételeinek megteremtésében a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület szervező munkáját segítse. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős : Doncsecz András, városüzemeltetési vezető 
 

 
 
3./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség energetikai korszerűsítésre. ( TOP-3.2.1-16 ) 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

174/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című, TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson be a Szentgotthárdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tornacsarnokának energetikai fejlesztésére (9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 2-4. fszt. 2.; hrsz: 1376/2/A/2) az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. augusztus 15. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

 
4./ Napirendi pont: 
Leader-Térségek közötti pályázati lehetőség. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, úgy, hogy biztosítsunk 
önrészt is a tartalék keret terhére. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

175/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a VP6-19.3.1-17 kódszámú, „A 
LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és 
megvalósítása” elnevezésű pályázat 1. célterületére az előterjesztésben foglaltak 
megvalósítására azzal, hogy sikeres elbírálás esetén a megvalósításhoz 15%, azaz legfeljebb 
1.500.000,- Ftösszegű önrészt biztosít a tartalék keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
    

 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a rendkívüli nyílt ülést 9:30 
órakor bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


