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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
160-14/2017. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 22-én            
9: 20 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 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, 
 
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. 
 
A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással elfogadta a napirendi pontokat. 

 
A képviselő – testület  az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 



2 

 

1./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság 
2016. évi beszámolója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
2./ Napirendi pont: 
Leader pályázat előkészítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 3. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
3./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség a múzeum fejlesztésére. ( Kubinyi program ) 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
4./ Napirendi pont: 
Natúrpark Nonprofit Kft. kérelme – projektpartnerség EFOP – 1.2.9.-17 pályázatban. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
5./ Napirendi pont: 
VP pályázat a közétkeztetés fejlesztésére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
 
 
1./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság 
2016. évi beszámolója. 
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, azzal, hogy a beolvadást 
továbbra is szorgalmazni kell.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: úgy gondolom, hogy június 30-ig a beolvadás nem oldható meg. Talán 
kellene javasolni, hogy januártól történjen meg. 
 
Kovács Márta Mária: úgy gondolom, hogy a határozat meghozatala is elégséges lehet, mert 
azzl már elindul a folyamat. 
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Dr. Dancsecs Zsolt: azt tudni kell, hogy a SZET Kft. jelenlegi ügyvezetője nem fogja a SZIP 
Kft. ügyvezetését is felvállalni.  
 
Dr. Haragh László: beolvadásról nem hallani az üzleti szektorban, viszont felvásárlásról 
igen. Nem volna érdemes megvizsgálni az ilyesfajta eljárási módot? 
 
Huszár Gábor: nem gondolom, hogy kapkodnunk kellene. Milliárdos beruházásokra lehet 
számítani a jövőben az ipari park kapcsán.  
 
Kovács Márta Mária: a SZET Kft.-nél lehetne akár ágazat az ipari park is.  
 
Virányi Balázs: számomra kérdéses, hogy szükség van e beolvadásra.  
Ha lesznek is fejlesztések, akkor sem lesznek akkorák, hogy külön cég kelljen hozzá.  
A tárgyalásokra polgármesterünk jár, lobbitevékenységet ő végez.  
 
Huszár Gábor: el fog indulni a lakásprogramunk, amire még a körmendi ADA is igényt tart.  
Elindul a M8-as építése, ipari központtá fogunk válni, olyanná ahol kevés munkaerővel nagy 
lesz a hozzáadott érték.  
 
Virányi Balázs: máshol az országban nem az önkormányzatok fejlesztik az ipari parkokat. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. A bizottság 
javaslatát majd 3. pontként bocsájtom szavazásra. 
 
 
 

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

117/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Ipari Park 
Kft 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2016. 
évi – 60 648 ezer forint adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő 
elhatárolásához.  
 
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Ipari Park 
Kft tőkemegfelelését (saját tőke/jegyzett tőke aránya) törzstőke leszállításával rendezi, a 
2016. évi eredmény (veszteség) és az eredménytartalék, összesen 293 355 ezer forint erejéig. 
Egyben felkéri a Kft. Ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 
cégbírósági bejegyzéshez szükséges előkészítést és intézkedéseket tegye meg. 
 
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy rendelkezik, hogy 
lehetőség szerint  az elfogadott mérleg alapján el kell indítani a SZIP Kft. beolvadási 
folyamatát a SZET Szentgotthárdi kft.-be. A beolvadás ezen szempont szerinti  jogi 
lehetőségeit a következő testület ülésig - legkésőbb június 30-ig – vizsgálni kell.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 
   Gyökös Imre Gergő ügyvezető igazgató 
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2./ Napirendi pont: 
Leader pályázat előkészítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 3. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Irányvonalként az „A és „B” 
pontokat jelölte meg.  
 
Virányi Balázs: korábban arról volt szó, hogy a Színház és templom közötti részen alakítunk 
ki közösségi teret.  
Ha a művelődési ház kerthelyiségét alakítjuk át, akkor oda kiszolgáló helyiségeket is létesíteni 
kell.  
 
Huszár Gábor: elnyert pályázatunk van a várkert fejlesztésére.  
A várkert egy kis zuga lehet egy olyan közösség tér, melyet a művelődési ház 
kerthelyiségében alakítunk ki.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

118/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata az „Élhető Vidékért”, VP6-19.2.1-7-1 kódszámú 
pályázat előkészítésekor az alábbiak szerint állítson össze projektjavaslatot az egykori 
Művelődésház kerthelyiségének felújítására vonatkozóan: 
Felidézni a régi kerthelyiség hangulatát  és a korábbi kerthelyiség képére történjen meg a 
felújítás. Ezen túlmenően a felújított Várkertet ez a szép udvar zárja le a volt Művelődési Ház 
irányába  mediterrán hangulatot is felidézve. A kerthelyiség kapuit és az épület ajtóit is 
legalább munkaidőben nyitva hagyva átjárást is lehetővé tesz a Kossuth L. utcába illetve a 
Várkert felől is bejutást biztosít  az épületben működő járási hivatalokba. Ugyanezen tér egy 
egyszerű átrendezéssel helyet adhat kisebb koncerteknek, irodalmi műsoroknak, egyéb 
közösségi programoknak. Ugyanez az udvar egy kis átrendezéssel  helyet adhat szabadtéri 
időszakos kiállításoknak is Az udvar mint kulturális tér mobil, könnyen változtatható. Székek, 
széksorok  berakásával  kulturális előadást biztosító közösségi tér, de ugyanott  a székek mellé  
asztalokat téve közösségek, csoportok közösségi rendezvényeinek a tere.  
Ehhez Szentgotthárd Város Önkormányzata  biztosítja az előkészítéshez szükséges tervezői 
költséget legfeljebb 800.000,- Ft összegig a pályázati alap terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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3./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség a múzeum fejlesztésére. ( Kubinyi program ) 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. 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. 

 
119/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Muzeális intézmények szakmai 
támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2017. évi felhívására az előterjesztés 1. számú 
mellékletében meghatározott fejlesztések megvalósítása érdekében. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. május 24. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
    Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
 
4./ Napirendi pont: 
Natúrpark Nonprofit Kft. kérelme – projektpartnerség EFOP – 1.2.9.-17 pályázatban. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. 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. 
 

120/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. által vezetett 
konzorcium által benyújtandó EFOP-1.2.9-17 pályázatban partnerséget vállaljon azzal, hogy 
ez az együttműködés anyagi ráfordítással nem jár az Önkormányzat számára. Felhatalmazza a 
Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
    Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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5./ Napirendi pont: 
VP pályázat a közétkeztetés fejlesztésére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 
121/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű, VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati projekt vonatkozásában fenntartja a 71/2017. számú 
képviselő-testületi határozatában foglaltakat azzal, hogy a pályázat nyertessége esetén  

- a pályázati projektbe már nem illeszthető költségeket (tervezési díjak) – a 
pályázati önrészen felül – 2.100.000,- Ft összegig biztosítja a 2017. évi 
pályázati alap terhére, 

- a konyha szellőzés-technika kiépítésére visszatér és szükség esetén annak 
költségét a 2018. évi költségvetésben megtervezi. 

 
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 10:10 
órakor bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


