Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
160-15/2017. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 31-én
14: 05 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla alpolgármester,
Kovács Márta Mária,
Dömötör Sándor,
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,

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
dr. Klósz Beáta a Szentgotthárd Rendelőintézet
intézményvezetője,
dr. Aknay Imre vállalkozó háziorvos,

Távol vannak:

Szalainé Kiss Edina,
Dr. Sütő Ferenc képviselők,

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
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Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé
- „”Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” pályázat”, valamint,
- „SZEOB kérelme – bölcsődei csoport indítása.”
című előterjesztéseket.
Javasolja, hogy ne vegyék fel a nyílt napirendek közé a Meghívóban feltüntetett „Széchenyi
sportcsarnok MKSZ általi felújítása” című előterjesztést.
Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
 „Az I. számú gyermek háziorvosi körzet betöltése.”,
 „Ipari Park Kft. terület értékesítés Trade &Rent Agency Kft.”,
 „Kitüntetési javaslat Szentgotthárd Közoktatásáért Díjra.”,
 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyért és Szociális ellátásáért Díj”ra”,
 „Kitünetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre”,
valamint,
 „Pedagógus díszoklevelek adományozása 2017.”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
122/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
az
- „”Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” pályázat ( EFOP-2.2.19-17 )”
valamint,
- „SZEOB kérelme- bölcsődei csoport indítása”
című előterjesztéseket.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem veszi fel a nyílt napirendek
közé a Meghívóban feltüntetett „Széchenyi sportcsarnok MKSZ általi felújítása” című
előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a
 „Az I. számú gyermek háziorvosi körzet betöltése”,
 „Ipari Park Kft. terület értékesítés Trade&Rent Agency Kft. „,
 „Kitüntetési javaslat Szentgotthárd Közoktatásáért Díjra.”,
 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyért és Szociális ellátásáért Díj”ra.”,
 „Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre”,
valamint,
 „Pedagógus díszoklevelek adományozása 2017.”
című előterjesztéseket.
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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:
A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások,
karbantartások lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
3./ Napirendi pont:
Beszámoló a Hétközi- és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.
Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
2./ Napirendi pont
Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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 /
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3./ Napirendi pont:
Az önkormányzat által szervezett és koordinált rendezvények vizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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 /
4./ Napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
5./ Napirendi pont:
RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezetője és Felügyelő Bizottsági tagja.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
6./ Napirendi pont
Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
7./ Napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálata.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
8./ Napirendi pont:
Településrendezési eszközök módosítása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
9./ Napirendi pont:
1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
10./ Napirendi pont:
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
11./ Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és
vízdíjhátralékáról.
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
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 /
12./ Napirendi pont:
Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok kialakításához szükséges ingatlan
tulajdonjogának rendezése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
13./ Napirendi pont:
Takács Tibor és felesége kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
14./ Napirendi pont:
Sztg. 799 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása Sárközi Endre és társai.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
15./ Napirendi pont:
Gyurits István és felesége ingatlan csere ügye.
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 /
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16./ Napirendi pont:
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” pályázat.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások 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 /
17./ Napirendi pont:
SZEOB kérelme- bölcsődei csoport indítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
III. EGYEBEK

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 két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.
Április 27-én Sopronban az ICTE project zárókonferenciáján tettem tiszteletemet..
Április 28-án intézményvezetői értekezleten vettem részt. Majd Körmendre utaztam egy
interjúra a Rádió 8 Körmend Kft.-hez.
Május 2-án Körmenden került sor a KTI által megrendezett menetrendi egyeztető tárgyalásra,
amelyen Labritz Béla alpolgármester és Törő Eszter műszaki ügyintéző vett részt.
Majd Szombathelyre utaztam, ahol a TOP-os pályázatokkal kapcsolatos sajtótájékoztatón
vettem részt.
Május 3-án a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, ahol
jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés vezető, Páczné Szakál Éva Mária
településfejlesztési ügyintéző, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző.
Majd a tornacsarnokkal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt.
Aztán a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban tartottunk sajtótájékoztatót.
Május 5-én a volt Kaszagyár projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.
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Majd a Széchenyi István Általános Iskola Gálaműsorán tettem tiszteletemet. Aznap délután a
Színházban rendeztük meg idei Gotthárd napi helytörténeti vetélkedőnket, amelyen idén is
szép számmal vettek részt a szentgotthárdi általános iskolások.
Május 6-án a Vörösmarty Gimnázium ballagási ünnepségén Kovács Márta Mária képviselő
asszony mondott köszöntő beszédet.
E napon délelőtt Szombathelyen, délután Sárváron rendezték meg a Vas Megyei Rendőr- és
Tűzoltónapot, ahol Labritz Béla alpolgármester tette tiszteletét.
Május 9-én délelőtt Koszár Andrással, Csuk Lajossal, majd az Utplan vezetőjével tárgyaltam.
Aztán Muraszombatra utaztam, ahol a Művészteleppel kapcsolatos megbeszélésen vettem
részt.
Este pedig az Apát Hotelbe kapott meghívásnak tettem eleget.
Május 10-én a Széchenyi Programirodával tárgyaltam, majd pályázati megbeszélést
tartottunk.
E napon a Parlamenti Oktatási Bizottság tagjai tettek látogatást Hivatalunkban.
Aztán a Florasca- val egyeztettem, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és Labritz Béla
alpolgármester.
Délután Budapestre utaztam, ahol az EMMI-nél majd az MKB Banknál tárgyaltam.
Május 11-én Budapesten a Kézilabda Szövetségnél vettem részt egy egyeztető
megbeszélésen.
Május 12-én Körmenden a Régióhő Kft. Taggyűlésén Doncsecz András városüzemeltetés
vezető tette tiszteletét.
Majd a Széchenyi Iskola konyhájának felújításával kapcsolatos egyeztetésen vettem részt,
ahol jelen volt dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, valamint
Páczné Szakál Éva Mária településfejlesztési ügyintéző.
Aztán Szombathelyre utaztam, ahol a Klímastratégiával kapcsolatos workshopon vettem részt.
Május 13-án a szentgotthárdi óvoda 125 éves évfordulójára rendezett ünnepi rendezvényen
köszöntöttem a megjelenteket.
Május 14-én a református templom felszentelésének 15. évfordulója alkalmából
megrendezett ünnepségen tettem tiszteletemet.
Május 15-én Baratta Egon statikussal tárgyaltam, majd Ambrus Gábor tájékoztatott az
intézmények gázszolgáltatási lehetőségével kapcsolatban, ahol jelen volt Virányi Balázs
képviselő is.
Május 17-én Szombathelyen a „Megyei Jogú Városok-megyék és települések
együttműködése” c. programsorozaton tettem tiszteletemet.
Aznap lakossági Fórum volt a Színházban.
Május 18-án Budapesten a Fejlesztési Bankban, a Kézilabda-szövetségnél, majd a volt
Laktanya épület ügyében tárgyaltam.
Aztán Lendván egy kiállítás megnyitón tettem tiszteletemet.
Május 19-én Közétkeztetéssel kapcsolatos megbeszélést tartottunk.
Majd a Színházban köszöntöttem a megjelenteket a Magyar Ápolók Napja alkalmából.
E napon Szombathelyen tartottak Workshopot a TOP-os pályázatok kapcsán, ahol Papp Bálint
stratégiai és fejlesztési ügyintéző tette tiszteletét.
Május 22-én rendkívüli testületi ülést tartottunk.
E napon kezdődött a 3. Szlovén-Magyar Gazdasági Fórum, melyen köszöntöttem a
megjelenteket, majd Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét fogadtam, aki megnyitotta a
rendezvényt.
Május 23-án a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, ahol
jelen volt Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Páczné Szakál Éva Mária
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településfejlesztési ügyintéző, valamint Törő Eszter műszaki ügyintéző. 10 nap múlva, június
12-én felvonulnak a munkagépek Máriaújfaluban.
Május 24-én utaztam a 4 napos Fény- és Virágfesztiválra Walldürnbe, amin részt vett Páczné
Szakál Éva Mária településfejlesztési ügyintéző, Dr. Haragh László képviselő, valamint
Dömötör Sándor képviselő is.
Szombathelyen a VASIVÍZ Zrt. tartott Közgyűlést, melyen Doncsecz András
városüzemeltetési vezető tette tiszteletét.
Szlovéniában nyitókonferenciát és sajtótájékoztatót tartottak a pályázatok kapcsán
(Refektórium-pályázat), melyen Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző vett részt.
Május 25-én Zalaegerszegen a Refektórium-pályázat szerződéskötésével kapcsolatos
megbeszélésen Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző vett részt.
Május 26-án a „Rábafüzesi Hianzek – Rábafüzesi Németek Kitelepítésének Megemlékezés
Napjára” rendezett rendezvényen Kovács Márta Mária képviselő asszony tette tiszteletét.
Május 27-én a „Vas Megyei Érték Díj” ünnepélyes átadóján városunkat a Helyi Értéktár
Bizottság képviselte. Vas Megyei Érték Díjat kapott Széll Kálmán épített és szellemi
öröksége, Brenner János emlékezet és a Szentgotthárdi Kaszagyár és szerszámai.
Május 29-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Az Arany János Általános Iskola tornatermével kapcsolatban megbeszélést tartottunk.
Május 30-án délelőtt ülésezett a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, majd délután
az Idősügyi Tanács.
Később az Őrség Határok Nélkül Egyesület elnökségi ülésén vettem részt.
Május 31-én 1 fő tett állampolgársági esküt.
E napon tartott közgyűlést a Pannon Thermal Klaszter Sárváron, melyen tiszteletemet tettem.
A muraszombati televízió sikeresen pályázott egy határon átnyúló kezdeményezésre, mely
keretében a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulóival filmet forgattak. Ennek bemutatója
április 25-én volt Muraszombaton, kaptunk egy nyilatkozatot is, folytatás is lenne. Ehhez
kérték támogató nyilatkozatunkat, úgy gondoltam, aláírhatom.
A volt hotel sorsa régóta téma, a Vas Megyei Kormányhivatal kiadott egy határozatot,
kötelezik a tulajdonost a balesetveszélyes állapotok megszüntetésére. Ha ez nem valósul meg,
megrendelhetjük a Katasztrófavédelemtől a munkákat.
A főtéren megújult az egyik központi épületünk, melyre a használatbavételi engedélyt
érthetetlen módon nem hajlandó megadni a kormányhivatal a katasztrófavédelem aggályaira
hivatkozva. A katasztrófavédelem szerint, az épület előtt lévő két fa akadályozza az épülethez
jutást. Arra kértem a vállalkozót, hogy fellebbezze meg a határozatot. A tervek szerint az
úttest a felvonulási helyszín.
A polgármester szabadsága:
2017. május hó:
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal Ténylegesen igénybe vett szabadság
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti
ütemezés
május 8-12. 5nap
0 nap
Labritz Béla: szeretném bejelenteni, hogy holnap hivatalosan megnyílik a hulladékudvar
Szentgotthárdon. A lakosságot kérném, ne rohanják meg a hulladékudvart.
Legfontosabb információ, hogy minden kedden és csütörtökön lesz nyitva, 8.00-16.30 óra
között, ill. minden hónap első szombatján 8.00-16.30 óra között.
A jövőben szeretnénk ha a szentgotthárdi járás összes lakosa ide hordhatná az itt elhelyezhető
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szemetet. Szeretném megköszönni Gál József úrnak, ill. a SZET Kft.-nek, hogy türelemmel
voltak a nyitásig.
Lábodi Gábor: az elmúlt héten a Magyar Országgyűlés a központi költségvetésről tárgyalt,
itt tárgyalták Bana Tibor egyéni indítványait is, melyek közül egyet sem fogadtak el.
Szeretném kérni, hogy a fürdő beszámolójáról szavazzunk majd külön. A fürdő
beszámolójában olvasható, hogy nagy a bizonytalanság a munkavállalóknál. Azért lehet ez,
mert nincs egy turisztikai szakember, aki a vendégekkel foglalkozna. Április 29-én például
nem volt ügyeletes vezető a fürdőben. Én ezt furcsának találtam, jegyzőkönyvet vettem fel az
esetről, melyet el is jutattam a képviselőnek, ill. a hivatalnak. Erre hivatkozva fegyelmi
eljárást szerettem volna kezdeményezni, de erre senki sem reagált.
A nyugat.hu-n megjelent legutóbbi cikkből szeretnék idézni, méghozzá dr. Simon Margit
mondataiból : „Elmondható viszont, hogy a kft. működéséért, beleértve a munkaviszonnyal
kapcsolatos dolgokat és eseményeket is, az első számú vezető felelős és kötelezett. „
„A kft. működésére vonatkozó külső és belső szabályok betartásáért és betartatásáért a kft.
ügyvezetője, mint elsőszámú vezető a felelős. A külső és belső szabályok mindenkire
egyaránt vonatkoznak, azokat minden munkavállalónak be kell tartani és azok megsértéséért,
megszegéséért felelősséggel tartozik!”
Azt gondolom, hogy ha ezeket a szavakat igazgató asszony komolyan veszi, akkor azonnal
elmarasztalja azt a vezetőt, akinek ügyeletet kellett volna tartania, ill. benyújtja lemondását.
Az elmúlt ülésen is történt olyan dolog, melynek elég nagy visszhangja lett, bekapcsolva
maradt egy mikrofon. Nem kételkedem a felállított munkacsoport tisztességében, de abban
biztos vagyok, hogy majd polgármester úr szája ízéhez igazítva tárják elénk az eredményt.
Sajnos polgármester úr egy mondattal hiteltelenné tette a vizsgálat eredményét.
Huszár Gábor: hiteltelen akkor lenne a bizottság, ha Önt is tagnak választjuk.
Kovács Márta Mária: a két ülés közti anyagban, rengeteg nyári tábor került felsorolásra,
dícséretes a sok program.
Lábodi Gábor megjegyzéseire.
A fürdőt ért támadások ártanak a fürdőnek és városnak is.
Virányi Balázs: a tűzoltók tűz esetén szerintem roppant egyszerűen kezelik a fák kérdését, ha
útban van, kivágják. Ugyanez vonatkozik a parkoló autókra, ajtókra, kirakatokra.
A hulladékudvarral kapcsolatos tájékoztatóban szerepel egy mondat, az udvart csak lakossági
ügyfelek használhatják. Korábbi tapasztalatunk azt mutatja, hogy a vállalkozók útján jut el a
szemét a SZET Kft. telephelyére.
A fürdő kapcsán azt látom, hogy néhányan azon munkálkodnak, hogy szisztematikusan
lejárassák. A dolgozói légkörhöz ez is hozzájárul.
Huszár Gábor: Pannon Thermal Klaszter ülésen elég sok vezető ott van, kivétel nékül arról
számolnak be, hogy nem találnak munkaerőt.
Lábodi Gábor: úgy gondolom, hogy nem lenne probléma ha a központi költségvetésből
részesülne városunk. Az elnyert pályázati források brüsszeli pénzek.
Én nem ellenőrizni mentem a fürdőbe, csak látogatásom során megkérdeztem, ki az ügyeletes
vezető. Természetesen telefonon is lehet ügyeletet tartani, de ehhez az kell, hogy elérhető
legyen az ügyvezető.
Huszár Gábor: úgy gondolom, hogy ez egy jól összerakott történet, pontosan tudni kik
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állnak mögötte.
Lábodi Gábor: Szalainé Kiss Edina képviselőtársunk a mai napig kórházi kezelés alatt áll,
semmi sincs rendben a fürdőben. Mögötte nem áll senki, én az igazság mellett állok.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 6 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
123/2017. 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
15:28 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 15:44 órakor folytatódik az ülés.
2./ Napirendi pont:
A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások,
karbantartások lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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, elfogadásra javasolja.
Kovács Márta Mária: a pénzügyi bizottság arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezett
építkezések mihamarabb induljanak el. A József Attila u. 30. ill. 33. szám alatti területek
beépítését napirenden kell tartani. A Kossuth Lajos út 3. szám alatti épület felújítására a 2018.
évi költségvetés tárgyalásakor vissza kell térni.
Virányi Balázs: bizottságunk álláspontja a 6. pontban, hogy a kontrollmegbeszélésén
született javaslatot javasolja elfogadni, egyelőre nem foglalkoznánk az első lakáshoz jutók
támogatásával.
Dömötör Sándor: kaptunk valami indokot annak kapcsán, hogy a József Attila u. 30. szám
alatt miért nem indult meg az építkezés?
Huszár Gábor: visszalépett a cég, mert nem tudták előre értékesíteni a lakásokat.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, a határozat után
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rendeletalkotás következik!

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
124/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Lakáskoncepcióját a Beszámoló 1. sz. melléklete szerinti
módosításokkal kiegészíti.
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elviekben támogatja a
tulajdoni hányadának megfelelő mértékben a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. sz. alatti
társasház homlokzat felújítását, tetőhéjazat cseréjét, kémények átrakását s kezdeményezi
az ingatlanra vonatkozó felújítási terv elkészítését. Az ingatlan felújításához szükséges
forrás 2018. évi költségvetésbe történő tervezéséről annak megismerését követően dönt.
5./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szolgálati lakásokkal
kapcsolatosan a lakásgazdálkodási kontrollmegbeszélésekén megfogalmazott, jelen
Beszámoló részét képező javaslatokkal egyetért, egyelőre nem foglalkozik az első
lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos módosításokkal. .
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városüzemeltetés
A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(VI.1.) önkormányzati rendeletét
a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról.
3./ Napirendi pont:
Beszámoló a Hétközi- és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.
Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Körünkben köszönhetjük
igazgató asszonyt is.
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Dr. Haragh László: Az előző évek beszámolóihoz képest azt a következtetést vontuk le,
hogy egyre jobb a lakosság és az ügyeleti ellátást végző cég együttműködése.
Annyi kérés vetődött fel, hogy némileg empatikusabb hozzáállást várnának el az ügyeleti
ellátást végzőktől.
Az orvoslátogatók rendszeresen zavarják a rendelést, valahogy úgy kellene ezt megoldani,
hogy a betegellátást ne zavarja.
A 3. számú háziorvosi körzet korábban kapott tőlünk ígéretet EKG készülék beszerzésére, ezt
javasolnánk beszerezni.
Huszár Gábor:
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
125/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hétközi-és hétvégi orvosi
ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok,
házi gyermekorvosok és fogorvosok munkájáról szóló beszámolót megismerte és
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

3.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. sz. Felnőtt háziorvosi
körzet EKG készülék beszerzését 300.000,- Ft értékben támogatja a 2017. évi tartalék
keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős : Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v.

4.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a
takarítást végző szolgáltatóval fel kell venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a
háziorvosok és házi gyermekorvosok is rendelkezzenek a megfelelő utasításokkal,
szabályzatokkal.
Határidő: azonnal
Felelős : Doncsecz András városüzemeltetési vezető
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II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
126/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum Könyvtárának nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 2017. július 3-7-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart,
- 2017. június 24-től augusztus 20-ig a felnőtt részleg zárva tart,
- 2017. június 26-30 között és 2017. augusztus 21-25. között a gyermekrészlegben a
kölcsönzés részlegesen szünetel, valamint 2017. július 3-7-ig és 2017. július 17-21ig tartó időszak alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
- a Múzeum nyitva tartása hétfőtől péntekig 08.30-tól 17.30-ig, szombaton 08.30-tól
12.00 óráig, illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogad.
Egyben felkéri az intézmény Igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva
tartás módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
2./ Napirendi pont
Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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. A szombat éjszakai nyitvatartást
engedélyezzük, de ehhez az érintett vendéglátóhelynek együttműködést kell kötnie a várossal.
Polgári jelenlét mindenképp szükséges.
Virányi Balázs: azt is javasoltam, hogy szeptember 15-ig tegyük meg az engedményt, aztán
vizsgáljuk felül. Hatósági fellépésre is szükség van.
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Dr. Haragh László: a bizottságunk anyagi támogatást javasolt, 20 000 Ft mértékig.
A polgárőrséget is bevonnám a munkába.
Huszár Gábor: természetesen amennyit a vállalkozók befizetnek, mi ugyanannyival
kiegészítjük.
Virányi Balázs: úgy gondolom be kell szerezni néhány kamerát, és be kell vonni a
vállalkozókat az üzemeltetésbe.
Lábodi Gábor: kamera mindenképp szükséges. De ha visszagondolunk korábban is volt
ifjúsági őrjárat. Az éjszakai hangoskodás visszaszorítására rendeletet kellene alkotnunk,
melyre hivatkozva akár a polgárőrség is szabhatna ki bírságot.
Kovács Márta Mária: a befizetett pénzből kit fog foglalkoztatni az alapítvány? Van erre
eszköze? Mire lesz elég a befizetett pénz?
Huszár Gábor: a közalapítvány 20 éve működik, van erre eszköze.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, a határozat után
rendeletalkotás is következik!
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
127/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai
zárva tartásának ügyében létrehozza az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
„Együttműködés Szentgotthárd éjszakai csendjéért” megnevezésű városi együttműködést és
ehhez Szentgotthárd Város Önkormányzata csatlakozik. A rendelet hatályba lépése után,
szeptemberben a testület áttekinti az együttműködést és a módosított rendeletet melynek során
vizsgálni kell a kialakítandó rendszert úgy a költségek mind a rendszerben részt vevők
vizsgálatával. stb. ) ill. meg kell vizsgálni azt is, hogy esetlegesen további kamerák
felszerelése milyen műszaki háttérrel és költséggel lehetséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
A képviselő-testület 6 igen – 1 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(VI.1.) önkormányzati rendeletét
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
3./ Napirendi pont:
Az önkormányzat által szervezett és koordinált rendezvények vizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
14

4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a belső ellenőri
jelentést.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem- 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
128/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az önkormányzat által
szervezett és koordinált rendezvények vizsgálata” c. belső ellenőrzési jelentést megismerte,
az abban leírtakat elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
4./ Napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10. 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 a személyre javaslatot.
Én Komáromi Józsefet javaslom.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
129/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fekete
Tamás felügyelőbizottsági tagsága – a nevezett lemondására tekintettel – 2017. május hó 31.
napján megszűnik.
A Képviselő-testület Komáromi József, ÉDESANYJA LEÁNYKORI NEVE, : Szivós
Gizella,LAKCÍM : Szentgotthárd, Kossuth L. u.51.szám alatti lakost 2017. június hó 01.
napjától 2022. év május hó 31. napjáig terjedő időre a felügyelőbizottság tagjának
megválasztja.
A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a társaság alapító okiratának 11. pontjában a
felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó felsorolást olyképpen módosítja, hogy:
„Fekete Tamás (édesanyja leánykori neve: Horváth Margit) 9900 Körmend, Thököly u. 22.
szám alatti lakos.
A jogviszony kezdete: 2015. január 01., a jogviszony vége: 2019. december 31.” szövegrészt
2017. június hó 01. napi hatállyal törli és helyébe a következő szöveg lép: Komáromi József
(édesanyja leánykori neve: Szivós Gizella.) Szentgotthárd, Kossuth L. u.51. szám alatti lakos.
15

A jogviszony kezdete: 2017. június hó 01. nap., a jogviszony vége: 2022. év május. hó 31.
nap”.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
5./ Napirendi pont:
RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezetője és Felügyelő Bizottsági tagja.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem ill. 5 igen – 1 nem - 1 tart. arányú szavazással az
alábbi határozatot hozta.
130/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy a
RÉGIÓHŐ KFT ügyvezetőjévé további öt évre, 2022. szeptember 29-ig Németh Istvánt
válasszák meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy a
RÉGIÓHŐ KFT Felügyelő Bizottsági tagja Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről
2022. szeptember 29-ig Virányi Balázs képviselő legyen.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
6./ Napirendi pont
Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A mai napon tárgyaltam műszaki szakértővel, aki a következőt javasolta : mivel nem látjuk a
műszaki paramétereit a Kis utca rekonstrukciójának hagyjuk jóvá az előrehozást, de ez csak
akkor legyen végleges ha ismerjük a pontos műszaki paramétereket.
A teljes útszélesség fel lesz bontva, az a cél, hogy elérjük a teljes felület helyreállítását.
Virányi Balázs: szerintem vagylagosan nem lehet a gördülő fejlesztési tervet elfogadni.
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Ki határozta meg az összeget?
Huszár Gábor: a VasiVíz, de abból, amit mi befizettünk. Ez nem a teljes beruházás összege,
ennek többszöröse lesz.
A műszaki szakértőnk nagyon jól mondta, nekünk a legmagasabb szintű felújítást kell
elérnünk.
Virányi Balázs: ez lett egyeztetve a VasiVíz-zel?
Huszár Gábor: folyamatosak az egyeztetések.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
131/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a SzentgotthárdMáriaújfalu Kis utca vízvezeték rekonstrukciójának 2017. évre történő ütemezéséhez. A
műszaki paramétereket az önkormányzatnak meg kell ismernie, és a legmagasabb
helyreállítási szintű munkáknak kell megvalósulni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
7./ Napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálata.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
Huszár Gábor: eszközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem ill. 4 igen – 2 nem – 1 tart. arányú szavazással az
alábbi határozatot hozta.
132/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Szentgotthárd, Kis utca Sallai I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán a forgalmi rend
változatlan marad, azaz nem kerül bevezetésre az egyirányú forgalmi rend.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
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2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Széll K. tér 19. alatti épület kapualjában történő behajtás korlátozása és ezzel együtt a
Széll Kálmán tér szökőkút mögötti részén a közlekedés rendje változatlan maradjon.
Amint az üzletek hátsó megközelítése lehetővé válik, akkor ezt a kérdést a Képviselő
testület újra megvizsgálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
8./ Napirendi pont:
Településrendezési eszközök módosítása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
Nekem annyi módosításom lenne, a 6. pontban javasolnám, hogy a „szállás” szó is
bekerüljön.
Virányi Balázs: a 2. pontban felvetett probléma, szokásjog alapján működik. Magántelkeket
érint, nem gondolom, hogy nekünk ebbe bele kellene folyni.
Huszár Gábor: nyilvánvaló, hogy senki sem fogja lezárni a területet.
Lábodi Gábor: ez a helyiek kérése volt, ha burkolatot kapna, akkor tehermentesítve lenne a
temető parkolója.
Huszár Gábor: ha itt most döntünk arról, hogy ki kell jelölni a nyomvonalat, akkor még a
tulajdonosokkal is le kell ülni. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület az 1-2., 4-7. pontokat 7 igen – 0 nem arányú szavazással fogadta el,
ill. a 3 .pontot 6 igen – 1 nem arányban.
133/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a
településrendezési tervek aktuális felülvizsgálata terjedjen ki az alábbiakra:
I. A Rábatótfalu városrészben levő sportpálya mentén megvalósítani tervezett töltés
nyomvonalát felül kell vizsgálni.
II. A Zsidai városrészen a 755/1 hrsz-ú focipálya - temető közti gyalogút nyomvonalát
ki kell jelölni. A változtatás azonban csak akkor lehetséges, amennyiben ahhoz a
tulajdonosok hozzájárulnak!
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III. A Széll K. tér gépjárműforgalom alóli teljes mentesítése kapcsán a szentgotthárdi
28,29,30 hrsz –ú telkek gépjárművel a Széll K. tér 11. alatti ingatlan mellett
kialakított parkoló felőlm való megközelítésének lehetőségét meg kell vizsgálni.
IV. A Kaszagyári Rába védőtöltés tervezett nyomvonalának szükséges módosítását a
szabályozási terven át kell vezetni.
V. A temetők védőterülete vonatkozásában: Szentgothárf Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete elrendeli, hogy:
- a Központi belterület, Hunyadi úti temető: hatályos szabályozás maradjon
meg
- Zsida: tervezett/meglévő lakóterülettel határos részeken legalább 15m
széles terület legyen kialakítva a szomszédsági zavarás elkerülése
érdekében.
- Farkasfa: a lakóterületekkel határos részeken 15m széles terület legyen
kialakítva a szomszédsági zavarás elkerülése érdekében
VI.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy Szentgotthárd azon kertvárosias és helyi
kiszolgáló utak mentén elhelyezkedő, kisvárosias lakóterületein, ahol
jellemzően egy - legfeljebb kétlakásos lakótelkek helyezkednek el, telkenként
legfeljebb egy főépület legyen kialakítható, legfeljebb három önálló
rendeltetési egységgel; továbbá telkenként a főépületben vagy a
melléképületben kialakítva legfeljebb egy üzlet, egészségügyi, szállás vagy
szolgáltató rendeltetésű önálló rendeltetési egység legyen kialakítható.
VII. Rábatótfalu városrészen a sportpályától nyugatra elhelyezkedő jelenleg
külterületi besorolású telkek tervezett belterületi átminősítését a szabályozási
tervlapon törölni kell, az árvízvédelmi töltés kiépítéséig.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
9./ 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 14/2017.(VI.1.) önkormányzati rendeletét
a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.2) önkormányzati rendelet módosításáról.
10./ Napirendi pont:
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosítása.
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Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(VI.1.) önkormányzati rendeletét
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
11./ Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és
vízdíjhátralékáról.
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
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 /
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.
134/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

12./ Napirendi pont:
Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok kialakításához szükséges ingatlan
tulajdonjogának rendezése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
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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.
135/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi
090/17. hrsz.-ú rét művelésű ágú 42 m2 alapterületű ingatlan 1500,- Ft/m2 összesen 63.000,Ft vételáron történő megvásárláshoz. Forrás: az önkormányzat 2017. évi Belterületi
vízrendezés kerete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlant
településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területen új csapadékvíz-elvezető árok
kialakítására kerülne sor.
A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
13./ Napirendi pont:
Takács Tibor és felesége kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 19. 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 az 1. pontot.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
136/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Tibor és
Takácsné Kovács Ágnes 9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui út 71. szám alatti
lakosokkal (továbbiakban: kérelmezőkkel) történő ingatlan cseréhez az alábbiak
szerint hozzájárul:
Szentgotthárd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő szentgotthárdi 2738 hrsz-ú,
9 m2 alapterületű, kivett autóbusz-pályaudvar megnevezésű ingatlant a Kérelmezők
részére csere jogcímén átadja.
Kérelmezők a tulajdonukban álló szentgotthárdi, 2737 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanból legfeljebb 50 m2 alapterületű ingatlanrészt, az önkormányzat
tulajdonába átadnak. Az ingatlanok értéke 2000 Ft/m2. Ennek megfelelően az
önkormányzat tulajdonába kerülő terület értéke legfeljebb 100.000.- Ft. A felmerülő
értékkülönbözetet az Önkormányzat megfizeti a Kérelmezőknek. Forrás: 2017. évi
tartalék keret
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Az önkormányzat tulajdonába átkerülő ingatlanrész pontos területe a megosztási
vázrajz elkészítése után határozható meg.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti ingatlan cserére
településfejlesztés céljából van szüksége, mely területen autóbuszváró épület
építésére, illetve közterület kialakításra kerül sor.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vázrajz elkészültét
követően a szerződést aláírja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a
szentgotthárdi 2736. hrsz.-ú , kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból
legfeljebb 40 m2
alapterületű ingatlanrésznek 2000,- Ft/m2 áron történő
megvásárlásához. Vételár összesen legfeljebb 80.000,- Ft. Forrás: 2017. évi tartalék
keret
Az ingatlanrész megvásárolandó pontos területe a megosztási vázrajz elkészítése után
határozható meg.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlanrészt
településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területen közterület
kialakításra kerülne sor.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vázrajz elkészültét
követően a szerződést aláírja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
14./ Napirendi pont:
Sztg. 799 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása Sárközi Endre és társai.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
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, az 1. pontot javasolják elfogadni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
137/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárközi Endre és 17 társa
felajánlását, melyben a szentgotthárdi 799 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 930
m2 területű ingatlanban lévő 262/960 tulajdoni részarányát ajándékozás címén az
Önkormányzat részére ingyenesen felajánlja, nem fogadja el.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
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15./ Napirendi pont:
Gyurits István és felesége ingatlan csere ügye.
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.
Kovács Márta Mária: az ingatlan értékét javasoltuk 1 761 000 Ft-ban megállapítani, és a
csereérték is ez legyen.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
138/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyurits István és Gyurits
Istánné 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 87. sz. alatti lakosokkal (továbbiakban:
kérelmezők) történő ingatlan cseréhez az alábbi javaslatot teszi:
Kérelmezők tulajdonban álló szentgotthárdi, 324 hrsz-ú, 1797 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
tulajdonát képező szentgotthárdi 244/1 hrsz-ú, 619 m2 alapterületű, kivett magánút
értékkülönbözet fizetése nélkül cseréljék el egymással.
Ezen túlmenően a szentgotthárdi 244/1 hrsz-ú ingatlanra az Önkormányzatot megillető
szolgalmi jogot (vízvezetési jogot) kell bejegyezni az ingatlanon haladó árok
vonatkozásában.
A kérelmezőnek a jelen határozat közlését követő 15 napon belül nyilatkozni kell arról,
hogy a cserét elfogadják-e a fenti feltételek alapján.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
16./ Napirendi pont:
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” pályázat.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások 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 javasolják.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
139/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Rendelőintézet Szentgotthárd a „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”
elnevezésű, EFOP-2.2.19-17 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson be az
előterjesztésben foglaltak megvalósítására. A szakmai megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésének költségét legfeljebb (bruttó) 600.000,- Ft összeghatárig az Önkormányzat
biztosítja a Rendelőintézet számára az Önkormányzat 2017. évi tartaléka terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Klósz Beáta intézetvezető
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
17./ Napirendi pont:
SZEOB kérelme- bölcsődei csoport indítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 23. 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. Örvendetes, hogy
ennyi kisgyermek van Szentgotthárdon.
Virányi Balázs: bizottságunk javasolta, hogy a tényleges bér és járulékokat biztosítsuk,
továbbá 1 millió Ft-ot eszközbeszerzésre.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
140/2017. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB kérelmét
támogatja és egyetért azzal, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsődében 2017. szeptember 1.
időponttól a 1 új csoport (5. csoport) induljon, az alábbiak szerint:
- az új csoport indításához szükséges személyi feltételek (2 fő kisgyermeknevelő +
1 fő bölcsődei dajka) biztosításához 2017. szeptember 1. időponttól a Tótágas
Bölcsőde engedélyezett létszáma 15 főre, a SZEOB összlétszáma pedig 61 főre
változzon,
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a plusz csoport indításához szükséges
személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez a Társulás költségvetésében az
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intézmény 2017. évi költségvetéséhez biztosítja a tényleges bér és járulékokat, ill.
eszközbeszerzésre maximum 1 millió Ft-ot.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető
Huszár Gábor polgármester 17:13 órakor közmeghallgatást rendel el, majd 17:26 órakor
folytatódik a nyílt ülés.
III. EGYEBEK

Huszár Gábor: Végvári János őrsparancsnok urat, dr. Koncz Gabriella körmendi
rendőrkapitány a mai napon , indoklás nélkül felmentette tisztségéből.
Lábodi Gábor: a szociális otthon mögötti részen megint sok a szemét, szeretném kérni a
hivatalt, hogy hívja fel erre az intézmény figyelmét.
A gátnál a nagyzúgón nem folyik le a víz, csak a hallépcsőn ill. csónakcsúszdán. A fák
virágzása miatt a fenti részen rengeteg virágszirom, levél és egyéb szennyeződés összegyűlik.
Labritz Béla: nagyon kevés víz van a Rábában, ez több problémát is generál. A gát feletti
részen például bedől a part. A csónakcsuszdát nagyrészben nem használják, inkább csak a
halak közlekednek rajta. Nem biztos, hogy a turbinákon kellene leengedni a vizet.
Dömötör Sándor: a SZET Kft. ill. a műszaki iroda már felmérte a volt buszpályaudvaron
található illemhelyet, kb. 500 000 Ft kellene a rendbetételhez. Mindenképp kérném, kerüljön
felújításra az illemhely.
Dr. Haragh László: a Kethelyi utca és a Felső út között jelzáloggal terhelt épület található,
mely lehangoló állapotban van. Most onnan eltűnt a kerítés, a vasoszlopokat is lefűrészelték.
Tudunk valamit ezzel kapcsolatban kezdeni? Mert láthatóan sérült az útpadka is, az út le fog
csúszni ha így marad.
Huszár Gábor: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk.

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 17:44 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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