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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
160-18/2017. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án            
14: 08 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Haragh László, 
 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:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
    Gyökös Imre Gergő a SZIP Kft. ügyvezetője, 
 
Távol vannak:  Labritz Béla alpolgármester, 
 Szalainé Kiss Edina képviselő, 
 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a  
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 „A SZIP Szentgotthárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató díjazása.”, 

 „I. számú gyermekorvosi körzet betöltése.”, 

 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre”, valamint, 
  „Zöld Szentgotthárd cím odaítélése.” 

című előterjesztéseket. 

 
 

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

147/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

 „A SZIP Szentgotthárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató díjazása”, 

 „I. számú gyermekorvosi körzet betöltése.”, 

 „ Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre.”, valamint 
 „Zöld Szentgotthárd cím odaítélése.” 

című előterjesztéseket. 
 
I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
2./ Napirendi pont: 
Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása. 
Úthálózat (úttest, járda, kerékpárút) műszaki állapotának áttekintése. Felújítási munkák 
tervezése, ütemezése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
3./ Napirendi pont: 
Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv 
végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
I. számú fogászati körzetben kompresszor csere kérelme. 
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 / 
 
2./ Napirendi pont 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  9. 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: 
Skorpió SE kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE – tekeszakosztályának kérelme- bábucsere.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
5./ Napirendi pont: 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 12. 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 / 
 
6./ Napirendi pont 
Tájékoztatás az „Ipari parkok energiahatékonyságának növelése energetikai együttműködéek, 
valamint kölcsönös energiaszolgáltatások segítségével” ( EE-18-2017 ) c. pályázatról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
7./ Napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet – melléklet 
módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
8./ Napirendi pont: 
1/2017. ( II.2. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
9./ Napirendi pont: 
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
10./ Napirendi pont: 
A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. ( III.26. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 17. 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 / 
 
11./ Napirendi pont 
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. ( IV.27. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
12./ Napirendi pont: 
Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
13./ Napirendi pont: 
A közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
14./ Napirendi pont: 
Telekhatár-rendezési kérelem. ( Bouti Csaba és Boutiné Nagy Hajnalka ) 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
15./ Napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 22. 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 / 
 
16./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség bérlakások felújítására vonatkozóan. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
17./ Napirendi pont: 
SZET Szentgotthárdi Kft. TEÁOR számának kiegészítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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18./ Napirendi pont: 
Leopold Ferenc közterület-használat ügye. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
  
19./ Napirendi pont: 
Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
20./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft. TEÁOR számának kiegészítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
III. EGYEBEK 
 
 
 
I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 

Huszár Gábor: a polgármesteri beszámoló következik. 
Június 6-án  a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. STT 
ülésén tettem tiszteletemet. 
Június 7-én a Lipában részt vettem a Vita Peck pékség által szervezett termékbemutatón. 
E napon került sor a kisvízerőmű átadási ünnepségére, ahol köszöntöttem a megjelenteket. 
Majd Kiss Balázzsal tárgyaltam, ahol jelen volt Labritz Béla alpolgármester és Doncsecz 
András városüzemeltetés vezető. 
Június 8-án a volt Laktanya épületével kapcsolatban egyeztettünk, ahol jelen volt Báger Teréz 
műszaki ügyintéző. 
Majd Pappert Attilával tárgyaltam. 
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E napon fogadtam Hivatalunkban a spanyol nagykövetet és a Nagykövetség gazdasági és 
kereskedelmi tanácsosát. 
Majd Lakitelekre utaztam a 3 napos önkormányzati képzésre, amin Kovács Márta Mária 
képviselő asszony is részt vett. 
Június 10-én a Lipafesten dr. Haragh László képviselő tette tiszteletét. 
Június 12-én a 90. életévét betöltött Stangl Imrénét köszöntöttem, ahol jelen volt Törő László 
anyakönyvvezető is. 
E napon ülésezett a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás.  
Június 13-án Szegedre utaztam. 
Június 14-én Budapesten a Kézilabda Szövetségnél tárgyaltam, majd a Bíró László 
Emlékünnepségen, aztán a Varrógép kiállításon vettem részt. 
Június 15-én a Széchenyi Iskola konyhájának felújításával kapcsolatban tárgyaltam. 
Aztán a Bűnmegelőzési Bizottság ülésén vettem rész. 
E napon tartotta ballagási ünnepségét a Széchenyi Iskola, melyen köszöntöttem a 
megjelenteket. 
Majd a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos lakossági fórumon vettem részt, ahol 
jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés vezető, Páczné Szakál Éva Mária 
településfejlesztési ügyintéző, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző. 
Június 16-án Budapesten Hernádi Györggyel, majd a Morrow Medical képviselőivel 
tárgyaltam. 
Ezt követően a HIPÁba mentem egy egyeztető megbeszélésre. 
Délután a TTP Szövetség ülésén vettem részt. 
E napon az 56-os emléktáblánál tartott koszorúzáson tettem tiszteletemet. 
Június 18-21-ig Csíkszépvízre utaztam, ahol jelen volt dr. Haragh László képviselő, Kovács 
Andrea külső bizottsági tag és Dancs Józsefné igazgató asszony. 
Június 22-én Lendvára utaztam a „Határon átnyúló munkaerő-mozgatás” kapcsán 
megrendezett állásbörzére. 
Majd Fodor Istvánnal, a tankerület igazgatójával és kollégájával tárgyaltam, ahol jelen volt 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyező, Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügy vezető és Domiter Judit intézményi ügyintéző. 
Június 23-án Szijártó Zsolttal a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 
ügyvezető igazgatójával egyeztettem.   
Majd Farkasfán a Szlovén-magyar levéltári kutatótábort nyitottam meg. 
E napon volt a Színházban a Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok 15. Találkozója, ahol 
köszöntöttem a megjelenteket. 
Aztán a Főkonzulátuson megrendezett Szlovén Fogadáson tettem tiszteletemet. 
Június 26-án a Máriaújfalui szennyvíz projekt „Alapcső-letételén” tettem tiszteletemet, ahol 
jelen volt Dr. Sütő Ferenc képviselő, Doncsecz András városüzemeltetés vezető, Páczné 
Szakál Éva településfejlesztési ügyintéző, Kozó-Németh Eszter pályázati ügyintéző, Báger 
Teréz műszaki ügyintéző, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző. 
E napon tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az Önkormányzati 
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
Június 27-én délelőtt ülésezett a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, majd délután 
pedig az Idősügyi Tanács. 
Ezt követően Budapestre utaztam tárgyalni. 
 
A polgármester szabadsága: 
2017. június hó: 
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal Ténylegesen igénybe vett szabadság 
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jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés  
június 12-16                             5nap 0 nap 
 
 
Dr. Sütő Ferenc: június 9-én tartottuk meg az Ifjúsági Napot, rendezvényünk fő témája a 
pályaválasztás volt. A III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola csapata 100 000 Ft-os 
sportszer vásárlási utalványt nyert.  
Ezúton is köszönöm a szervezők áldozatos munkáját. 
 
Lábodi Gábor: egyre többen járnak az ipari parkba dolgozni, többen jelezték, hogy a  Füzesi 
úti bicikliútról jó lenne átkelési lehetőséget biztosítani az ipari park felé.  
A szentgotthárdi OPEL gyár kapcsán van új híre polgármester úrnak? Mert aggasztó híreket 
lehet olvasni a különböző médiákban. 
Szeretném kérni, hogy a Gotthard-Therm Kft. beszámolójáról külön pontban szavazzunk.  
 
Huszár Gábor: az ipari park II.  fejlesztésére vonatkozó pályázatunk tartalmazza a buszöböl, 
buszforduló és egyesített kerékpárút kialakítását. Erre már támogatási szerződésünk is van, 
így néhány hónap múlva már megvalósulhat. 
A PSA –val a legmagasabb szintű tárgyalások folynak. 
 
Dömötör Sándor: A hulladékszállítási díj kapcsán többen megkerestek, aggódnak az idősek, 
hogy egy összegben kell majd fizetni.  
A Malom utca és a Mátyás király utca sarkán megszűnt parkba többen kérnének 
játszóeszközöket, úgy, hogy a parkfenntartást a lakók vállalják. 
 
Huszár Gábor: a hulladékszállítás kapcsán el kell mondanom, hogy jogszabályi háttér 
változása miatt lehet, hogy még alacsonyabbak lesznek a díjak. Amennyiben a csekkek 
megérkeznek, biztosítanak részletfizetési lehetőséget. 
 
Virányi Balázs: az lenne a javaslatom, hogy a jövőben a hulladékudvar többször tartson 
nyitva.  Leginkább a szombati nyitvatartáson kellene változtatni.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  6 igen – 1 nem ill. 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
148/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd - Therm kft  
beszámolója elfogadva. 
2.) 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 az 1.) pontban nem érintett 
részeiben elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
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2./ Napirendi pont: 
Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása. 
Úthálózat (úttest, járda, kerékpárút) műszaki állapotának áttekintése. Felújítási munkák 
tervezése, ütemezése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. Van kiegészítés? 
 
Kovács Márta Mária: bizottságunk egyetértett a felsorolt irányelvekkel. Kiemeltük a 
közlekedésbiztonságot. 
 
Dr. Sütő Ferenc: szeretném kérni, hogy a koncepció kerüljön fel a honlapra, esetleg 
részönkormányzatok is tárgyalhatnák a témát. 
 
Huszár Gábor: nem gondoljuk, hogy lakossági fórumot kellene tartani, de a városrészi 
képviselők a városrészeken megtárgyalhatják a koncepciót. 
 
Lábodi Gábor: a jövőben fordíthatnánk kiemelt figyelmet a kikerülő utakra. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

149/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Közlekedésfejlesztési koncepciójának kidolgozásához, az alábbi célokat, irányelveket 
határozza meg: 

1. A városi és ipari parki elérhetőség javítása 
A jelenlegi 8.sz. főúttól délre tervezett új gyorsforgalmi út kiépülése.  
Az Ipari Park elérhetőségének javítása az Ipari park hátsó feltáró út, illetve a 
gyorsforgalmira rávezető út kiépítése révén.  
Az ipari park II. területek belső megközelíthetőségének javítása (buszforduló 
kialakítása, egyesített kerékpárút és járda kiépítése az északi oldalon végighaladva).  
A keleti elkerülő út kiépítése (tervezett gyorsforgalmi út összekötése a 7454. jelű ök. 
úttal (Kethelyi út). 

2. Szentgotthárd város belső közlekedési rendszerének fejlesztése 
A városközpont motorizált forgalmának lehetőség szerinti csökkentése (a keleti 
elkerülő út megépítéséhez kapcsolódóan), a lakóövezetek forgalomcsillapítása a város 
élhetőségének fejlesztése céljából.  
A túlterhelt közlekedési csomópontok forgalomtechnikai felülvizsgálata, szükség 
szerinti átalakítása.  
Az autóbuszos közösségi közlekedés fenntarthatóságának biztosítása. 
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A nem motorizált közlekedési módok előnyben részesítését (gyalogos és kerékpáros 
közlekedés).  

3. Környezetbarát és energiaszegény közlekedési módok előnyben részesítése  
Kerékpáros úthálózat fejlesztése, amely a várost és városrészeket összekötő 
kerékpárutak teljes rendszerét jelenti.  
Hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése. A fejlesztéseknél törekedni 
kell a kerékpáros kapcsolatok tervszerű kialakítására. Meghatározásra kerülhetne, 
hogy az évente közlekedési felületek felújítására, fejlesztésére rendelkezésre álló 
források egy bizonyos %-át a környezetbarát közlekedési módok elősegítő elemek 
felújítására, fejlesztésére (pl.: járdák, felújítására, fejlesztésére) kell fordítani.  

4. A városi parkolási rendszer fejlesztése 
Az indokolt mobilitási igények kielégítése céljából a szükséges parkolóhelyek 
kiépítése és emellett a környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésével a 
parkolási igények csökkentése. Fizetőparkolási rendszer fenntartása, a parkolási 
időszakok lehetőség szerinti rövidítése  (1 órás időintervallum korlátozás,  nagy 
forgalmú intézményeknél  „kiss and ride” parkolóhelyek kialakítása stb.). 

5. Közlekedésbiztonság 
A felújításoknál, korszerűsítéseknél olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, 
amelyek hosszú távon biztonságos közlekedést tesznek lehetővé. A közútfejlesztési 
feladatok során különös figyelmet kell fordítani a forgalomszabályozásra, a szükséges 
forgalomtechnikai eszközrendszer biztosítására is. 
A hatóságok ezzel kapcsolatos megelőző és ellenőrző tevékenységének, illetve a 
közlekedésbiztonságot növelő kampányok és mobilitási tudatformálás elősegítése. A 
közlekedésbiztonságra, gyalogátkelőhelyekre, akadálymentesítésre, esetleges kerülő 
utakra a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 
Határidő: 2017. decemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, nem tettek kiegészítést. 
 
Dr. Haragh László: szeretném ha elhangozna, hogy Szentgotthárdon 7 temető működik. 
Ezek fenntartása rendkívüli erőforrásokat igényel.   
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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150/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temetkezési szolgáltatás 
tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése c. előterjesztésben foglaltakkal 
kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület a közszolgáltatási díj felülvizsgálatára a 2018. évi költségvetés 
tárgyalásakor tér vissza; 

2. A Képviselő –testület elvi hozzájárulását adja a sírhelymegváltási és temető-
fenntartási hozzájárulási díjak növeléséhez az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti beszámoló javaslatai szerint, azzal, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Vas Megyei Szervezetének véleményét ki kell kérni, majd ezt követően a 
díjmódosítással kapcsolatos helyi rendelet módosítását a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 
4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv 
végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta.  
 
Lábodi Gábor: az intézkedési terv mellékletében szerepelnek sporttal kapcsolatos dolgok is. 
Korábban a sporttelepen voltak extrémebb sportokhoz használható eszközök, ezek 
elszállításra kerültek. Többen megkerestek, hogy ezen eszközök új helyre kerüljenek. 
A fitneszparkokkal kapcsolatos pályázattal van új információ? 
 
Huszár Gábor: korábban én ígéretet tettem a sporteszközök kihelyezésére, keresünk neki 
helyet. 
A fitneszparkokra beadott pályázat elbírálás alatt van, ennél többet mi sem tudunk. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 
 

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

151/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, illetve az időközbeni 
változásokat áttekintette, az áttekintés alapján megállapította, hogy a program felülvizsgálata, 
illetve a helyzetelemzés és az intézkedési terv módosítása nem szükséges. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
I. számú fogászati körzetben kompresszor csere kérelme. 
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 javasolják. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

152/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú fogorvosi körzetet 
ellátó Dr. Kocsis Beatrix kérelmét megismerte és támogatja az új Cattani kompresszor 
beszerzését 250.000,- Ft értékben a  Rendelőintézet Szentgotthárd költségvetésének terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Huszár Gábor  polgármester 
              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
2./ Napirendi pont 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  9. 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 a civil referens 
javaslatát. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

 
A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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153/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

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

a.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány hagyományőrző csoport 
meghívás a Történelmi Napokra, íjvesszők beszerzése irányuló kérelmét 200 000 Ft-
tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.  
 

b.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábor szervezésére irányuló kérelmét 
80 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. augusztus 31.   
 

c.) Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 
200 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. augusztus 31.   
 

d.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tekebajnokság szervezésére irányuló kérelmét 
35 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.   
 

e.) Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti tábor szervezésére irányuló 
kérelmét 300 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.   

 
f.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét 215 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 
részére 2017. augusztus 31-ig kell eljuttatni.   
 

g.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló 
kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 
részére 2017. augusztus 31-ig kell eljuttatni.   
 

h.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló 
kérelmét 250 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 
részére 2017. augusztus 31-ig kell eljuttatni.   
 

i.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzet Napja – a reformáció 500. 
évfordulójáról való megemlékezés – Nemzetiségi Nap Rábafüzesen programok 
megvalósítására irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2017. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.   
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j.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület faültetési program megvalósítására irányuló kérelmét 

150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.  
 

k.) Magyarországi Szlovének Szövetsége 16. szentgotthárdi művésztelep 
megvalósítására irányuló kérelmét 1 000 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2017. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. szeptember 30.  
  

 
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 20.) pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              civil szervezetek elnökei 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
 
15:06 órakor Lábodi Gábor távozott a teremből. A teremben tartózkodó képviselők száma 6 

fő. Huszár Gábor, polgármester, megállapítja a határozatképességet. 

 
 
3./ Napirendi pont: 
Skorpió SE kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

154/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió SE kérelmét 
megismerte és 100.000,- Ft összegben támogatja a 2017. évi diáksport keret terhére, azzal, 
hogy az Egyesület a támogatás felhasználására támogatási szerződést köt az Önkormányzattal, 
továbbá az Önkormányzatot a rendelkezésre álló felületeken támogatóként feltünteti.  
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Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
                  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  
 
 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE – tekeszakosztályának kérelme- bábucsere.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

155/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE kérelmét 
megismerte és legfeljebb 400.000- Ft összeget biztosít a szentgotthárdi sporttelepen lévő 
tekepályára 4*9 db tekebábu megvásárlására, a meglévő bábuk cseréjére. Ehhez forrás az 
Önkormányzat költségvetésében a műfüves pálya karbantartására meghatározott keret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
                  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  
 
 
15:09 órakor Lábodi Gábor visszatért a terembe. A teremben tartózkodó képviselők száma 7 

fő. Huszár Gábor, polgármester, megállapítja a határozatképességet. 

 
 
5./ Napirendi pont: 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.  
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. 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.  
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A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
156/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás keretében a szentgotthárdi színház fejlesztésére nyújt be 
pályázatot az előterjesztésben meghatározottak szerint digitális színpadi stagebox beszerzése 
érdekében. A szükséges saját forrást 36.100,- Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2017. 
évi pályázati tartaléka terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
6./ Napirendi pont 
Tájékoztatás az „Ipari parkok energiahatékonyságának növelése energetikai együttműködéek, 
valamint kölcsönös energiaszolgáltatások segítségével” ( EE-18-2017 ) c. pályázatról. 
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  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
157/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ipari parkok 

energiahatékonyságának növelése energetikai együttműködések, valamit kölcsönös 

energiaszolgáltatások segítségével” (EE-18-2017) c. pályázati projektről szóló tájékoztatást 
megismerte. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Gyökös Imre Gergő ügyvezető igazgató 
 
 
7./ Napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet – melléklet 
módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(VI.29.)  önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 
gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló 25/2002. (VII. 4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 
 
8./ Napirendi pont: 
1/2017. ( II.2. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(VI.29.)  önkormányzati rendeletét 

a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.2) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 

9./ Napirendi pont: 
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(VI.29.)  önkormányzati rendeletét 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
 
10./ Napirendi pont: 
A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. ( III.26. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017.(VI.29.)  önkormányzati rendeletét 

a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 
11./ Napirendi pont 
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. ( IV.27. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017.(VI.29.)  önkormányzati rendeletét 

a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
12./ Napirendi pont: 
Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
158/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által Szentgotthárd Város 
Önkormányzata számára fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2017. évben átutalandó 
összeg a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház környezetének szépítésére az ingatlant 
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használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (Szentgotthárd, Farkasfai u. 8.) alatti civil szervezet 
részére kerüljön átutalásra. Ennek érdekében az Őriszentpéter – Szalafő és Környéke 
Földtulajdonosi közösségtől a fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2017-ben fizetendő 
összeget a Farkasfa Jövőjéért Egyesületre engedményezi a PTK 6:193. § rendelkezése szerint. 
Az engedményezéshez szükséges szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
13./ Napirendi pont: 
A közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. 
 
Lábodi Gábor: a közbeszerzési bizottság elnökeként szeretném kiemelni, hogy 
szabálytalanság nem merült fel az eljárások során.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
159/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 
ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző 
 
 
14./ Napirendi pont: 
Telekhatár-rendezési kérelem. ( Bouti Csaba és Boutiné Nagy Hajnalka ) 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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160/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bouti Csaba és Boutiné 
Nagy Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Apáti u. 2. sz alatti lakosok kérelmét támogatja. 
A Testület hozzájárul a tulajdonukat képező szentgotthárdi 3848/1 hrsz-ú és az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 3844 hrsz-ú ingatlant érintő, az 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 70-70 m2-es területnagyságot 
képező területek telekhatár-rendezéséhez.  
A telekhatár rendezés során az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan területnagysága 
változatlan marad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
15./ Napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

161/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 
szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 
jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  
 
Gerebics Gergő (szül.: Szombathely, 1993.10.12. an.: Imre Katalin) és házastársa Gerebics-
Keller Evelin (szül.: Körmend, 1992.06.19. an.: Gécsek Ágota) 9970 Szentgotthárd, Hunyadi 
u. 46/H. I/2. szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 1427/1/A/6 hrsz-ú, természetben: 
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 46/H. I/2.  sz. alatti lakás ingatlan vásárlásához. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2017. július 26. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
16./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség bérlakások felújítására vonatkozóan. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 23. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

162/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy az „Esély 
Otthon” című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázaton Szentgotthárd Város Önkormányzata 
elinduljon. A Képviselő – testület egyetért azzal, hogy  az Előterjesztés 1. sz. mellékletében 
felsorolt lakások felújítása történjen meg az e pályázaton elnyert összeg felhasználásával, Az 
igényelt támogatás nagysága minimum 54.180.000.-Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
 
17./ Napirendi pont: 
SZET Szentgotthárdi Kft. TEÁOR számának kiegészítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

163/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi KFT 
Alapító okiratának 3. pontját (A Kft tevékenységi körei) a következővel egészíti ki: 
96.01 Textil, szőrme mosása,  tisztítása. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
                  Gál József SZET Szentgotthárdi  KFT ügyvezető 
 
 
18./ Napirendi pont: 
Leopold Ferenc közterület-használat ügye. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 25. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
  
Huszár Gábor: a bizottságok az 1.b pontot javasolták elfogadni. Van kiegészítés, 
hozzászólás? 
 
Kovács Márta Mária: amennyiben Leopold úr elfogadja a javaslatunkat, mennyi idő alatt 
kell, hogy megvalósítsa? 
 
Doncsecz András: a közterülethasználati szerződésben tudjuk rögzíteni.  
 
Huszár Gábor: azt gondolom, hogy ha komolyak a szándékai, akik néhány nap alatt 
megköthető a szerződés. A Városüzemeltetés majd ismerteti Leopold úrral az 
elképzeléseinket. 
 
Virányi Balázs: Leopold úr egy egyéni vállalkozó, mi szabunk neki feltételeket? 
 
Huszár Gábor: mi csak az elképzeléseinket ismertetjük, ahhoz hasonló megoldást 
szeretnénk. Ha engedélyezünk valamit, annak esztétikusnak kell lennie.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
164/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  amennyiben 
Leopold Ferenc 9954 Rönök, Alkotmány u. 105. megvásárolja vagy bérbe veszi a Simon 
László tulajdonát képező szentgotthárdi 1068 hrsz-ú közterületen elhelyezkedő korábbi 
újságos pavilont azért, hogy abban zöldség- és gyümölcs árusítással foglalkozzon, akkor 
részére a pavilon jelenlegi helyén közterület használatot biztosít azzal a feltétellel, hogy a 
közterületen történő árusítás csak akkor lehetséges, ha a göngyölegek, ládák elhelyezésére 
szolgáló állványokat és polcokat a napi árusítást követően a közterületről zárt helyre viszi 
vagy elviszi. 
A vállalkozónak ezekről a Városüzemeltetéssel előzetesen egyeztetni szükséges. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
19./ Napirendi pont: 
Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 26. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. Papp Bálintot javasolnám felügyelő bizottsági tagnak. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

165/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ilyésné Dr. Fetter Anna 
lemondását a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó KFT felügyelő 
bizottsági tagságáról elfogadja  2017. június 30. napjával. 
2017. július 01. napjától a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó KFT. 
felügyelő bizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra Papp Bálint 9970 Szentgotthárd, 
József A. u. 19.  sz.  alatti lakost választja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
20./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Ipari Park Kft. TEÁOR számának kiegészítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 27. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

166/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park KFT 
Alapító okiratának 3. pontját (A Kft tevékenységi körei) a következővel egészíti ki: 
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
                  Gyökös Imre Gergő SZIP KFT ügyvezető 
 
 
 
15:34 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, majd 15:34 órakor 

folytatódik a nyílt ülés. 

 
 
III. EGYEBEK 
 
Dr. Sütő Ferenc: július 22-én délután falunapot tartunk Máriaújfaluban, mindenkit szeretettel 
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látunk.  
 
Huszár Gábor: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk. 
 

 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 15:35 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


