Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
160-5/2017. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 01-én
14: 08 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla alpolgármester ( 14:29 órától ),
Kovács Márta Mária,
Dömötör Sándor,
Dr. Sütő Ferenc,
Dr. Haragh László,
Virányi Balázs,
Lábodi Gábor,
Szalainé Kiss Edina képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető,

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé a ”SZET Szentgotthárdi Kft. tagi
kölcsöne” című előterjesztést.
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Javasolja, hogy vegyék le a nyílt napirendek közül a ”Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács
Jenő AMI kérelme” című előterjesztést.
Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
 „„SZIP Kft. Ipari Park területértékesítés” valamint,
 „ Ipari Park II. területszerzés, Szentgotthárd, 0256/5 és 0269/9 hrsz.”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
28/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
az „SZET SZEntgotthárdi Kft. tagi kölcsöne” című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem veszi fel a nyílt napirendek
közé a Meghívóban feltüntetett „Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő AMI kérelme”
című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a
 „SZIP Kft. Ipari Park területértékesítés” valamint,
 „Ipari Park II. területszerzés, Szentgotthárd, 0256/5 és 0269/9 hrsz.”
című előterjesztéseket.

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Beszámoló a közművelődési cselekvési tervmegvalósítsáról. A PKKE 2016. évben végzett
tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről. Tájékoztató a
2017. évi városi rendezvénytervről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd város 2017. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.
A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
2017. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2017. évi munkaterve.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum hétéves továbbképzési tervének módosítása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
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5./ Napirendi pont:
A Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának hatálybalépése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
6./ Napirendi pont:
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekről.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
A SZET Szentgotthárdi Kft. és SZIP Kft. ellenőrzése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
8./ Napirendi pont:
Éjszakai zárvatartás.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
Kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
Szabó Béla volt Szentgotthárd, József A. u. 29/a. szám alatti lakos kérelme.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosítása.
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Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
12./ Napirendi pont:
Képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
SZMSZC Tulajdonosi hozzájárulás kérése napelemes rendszer létesítéséhez.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
14./ Napirendi pont:
Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos –építési, - felújítási munkálatok
Szentgotthárdon 2017.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
15./ Napirendi pont:
Gördülő Fejlesztési Terv módosítása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti autóbusz pályaudvar bérbevétele.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

5

17./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem – Bartakovics Balázs.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
18./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Zsida területrész vásárlás,0129/2 hsrz-ú közút ügye.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
19./ Napirendi pont:
A termelői piac, üzelthelyiségek bérbevétele.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
20./ Napirendi pont:
Siska Gyula lakásügye.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
21./ Napirendi pont:
Sinka Ferenc és társai kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 28. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
22./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 0792/40 hrsz-ú szántó értékesítése – Vörösné Tóka Beáta.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 29. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
23./ Napirendi pont:
Dolgos Ferenc sztg. 085/7 hrsz-ú termőföld felajánlása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 30. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
6

24./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme ( IFA üzembe helyezés )
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 31. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
25./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és vízdaj
hátralékáról.
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés : 32. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
26./ Napirendi pont:
Felhatalmazás támogatási kérelem benyújtására önkormányzati ASP rendszerhez való országos
csatlakoztatási konstrukcióban. ( KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16.)
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 33. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
27./ Napirendi pont:
Legszebb konyhakertek program.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 34. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
28./ Napirendi pont:
SZET Szentgotthárdi Kft. tagi kölcsöne.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 35. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /

III. EGYEBEK
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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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.
Február 2-án délelőtt a SZET Kft. új igazgatójával, Gál Józseffel, Dr. Dancsecs Zsolt
jegyzővel és Doncsecz András városüzemeltetés vezetővel tárgyaltam.
Majd Oldal Józseffel egyeztettem egy Hagyományőrző pályázat kapcsán, ahol jelen volt Papp
Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző.
Délután ülésezett a Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága majd a Társulási Tanács.
Ezt követően a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. által rendezett szakmai tájékoztató
fórumon vettem részt, (melynek témája a 2014-2020-as tervezési időszak keretében
megjelenő európai uniós pályázatok) Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintézővel.
Tiszteletét tette, illetve köszöntőt is mondott ezen a fórumon V. Németh Zsolt
Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, országgyűlési
képviselő.
Február 3-án délelőtt Ljubljanába utaztam Derdák Miklóssal az ÉNYKK Zrt. üzemeltetési
főigazgatójával.
Késő délután pedig egy fogadáson, Rátóton tettem tiszteletemet a Rex Clinic Hotelben.
E napon került sor a Máriaújfalui szennyvízelvezetés c. projekt munkaterületének átadására is,
melyen jelen volt Virányi Balázs, Dr. Haragh László és Dömötör Sándor képviselő, valamint
Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, Doncsecz András
városüzemeltetési vezető, Páczné Szakál Éva településfejleszési ügyintéző és Törő Eszter
műszaki ügyintéző.
Február 4-én délután került sor Petőfi Sándor: János vitéz című elbeszélő költeményéből
készült játékfilm bemutatójára a Csákányi László Filmszínházban, ahol Kovács Márta
képviselő asszony tette tiszteletét.
Február 9-én Ropos Mártonnal az Országos Szlovén Önkormányzat elnökével és Hirnök
Józseffel a Magyarországi Szlovén Szövetség elnökével tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Gábor
László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető is.
Aztán a Florasca Kft.-vel egyeztettem, ahol jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési
ügyintéző, majd egy kulturális pályázattal kapcsolatos megbeszélés vette kezdetét.
Ezt követően Szombathelyre a Megyeházára mentem egy TV-felvételre, majd Körmenden
tárgyaltam.
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Február 10-én Oldal Józseffel és Pécsi Józseffel tárgyaltam egy Hagyományőrző pályázat
kapcsán, ahol jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző.
Szintén Papp Bálinttal folytatódott az EFOP „Esély otthon” pályázattal kapcsolatban
egyeztetés.
Ezen a napon vettem részt Felsőszölnökön az Országos Szlovén Önkormányzat szervezésében
megvalósult Szlovén Kultúra Napján.
Február 11-én az SZMSZC III. Béla Szakgimnázium és Szakközép Iskola szalagavató
műsorán, majd az Alpokalja Kupa Kispályás Labdarúgó Torna Záró rendezvényén tettem
tiszteletemet.
Február 12-én a Szlovén Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepi műsoron és
fogadáson vettem részt a Szlovének Házában.
Február 13-án a reggeli órákban Sebestyénné Németh Eszterrel tárgyaltam, majd a
Kutyamenhellyel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető és Báger Teréz műszaki ügyintéző.
Délután Simon Erzsébettel tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és Doncsecz
András városüzemeltetési vezető.
Február 14-én délután tartotta ülését a Társulási Tanács.
Február 15-én a Színházban tettem tiszteletemet a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
rendezvényén.
Február 16-án tárgyaltam az Országos Szlovén Önkormányzat elnökével Ropos Mártonnal,
ahol jelen volt Dr. Gábor László vezető is.
Majd a Máriaújfalu-Szennyvíz projekttel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, Doncsecz
András városüzemeltetési vezetővel és Páczné Szakál Éva településfejlesztési ügyintézővel.
E napon tettem tiszteletemet Szombathelyen, a Megyeházán, ahol a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepélyes állománygyűlést rendezett.
Február 17-én tárgyaltam a Szentgotthárd és Térsége Iskola igazgatóival, Schleipfnerné
Gáspár Andreával és Kovács Jánosnéval, majd a Zala Megyei Önkormányzattal egyeztettem
szlovén-magyar turisztikai pályázatokkal kapcsolatban.
Délután pedig a Polgárőr Egyesület záróközgyűlésén tettem tiszteletemet.
Február 20-án Labritz Béla alpolgármester Szombathelyen a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság évértékelő értekezletén tette tiszteletét.
E napon tartotta megbeszélését a TDM, majd a Pannon Kapu Kulturális Egyesület.
Február 22-én került sor a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit
KFT. Felügyelő Bizottságának és Stratégiai Tanácsadó Testületének ülésére, amelyen Labritz
Béla alpolgármester vett részt.
Február 22-én és 23-án egy különleges irodalmi estnek adott otthont a Refektórium és a
Színház. Mivel már elővételben elkeltek a jegyek Kovács Ákos szentgotthárdi Krúdy-estjére,
a fő előadás előtt este pótelőadásra került sor. A Szigethy Gábor író, irodalomtörténész
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közreműködésével létrejött esten egy egészen új szerepben ismerhette meg a népszerű énekest
a közönség.
Február 27-én vettem részt a Máriaújfalu szennyvízhálózat építése kapcsán összehívott
helyszíni bejáráson, ahol jelen volt Doncsecz András vezető, Páczné Szakál Éva
településfejlesztési ügyintéző és Törő Eszter műszaki ügyintéző.
E napon tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Február 28-án Ropos Mártonnal az Országos Szlovén Önkormányzat elnökével, Hirnök
Józseffel a Magyarországi Szlovén Szövetség elnökével, Gerics Ferenccel és Király Ferenccel
tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető is.
E napon ülésezett a Pénzügyi, Jogi Bizottság.
Március 1-jén délelőtt t a Colas Hungária Zrt.-vel tárgyaltam, a Máriaújfalu szennyvízhálózat
építése kapcsán.

Egy hivatalos közleményt szeretnék felolvasni az OPEL kapcsán:
„A General Motors és a PSA Csoport 2012 óta dolgozik egy szövetség létrehozásán, amely
mindeddig három projektben öltött testet, jelentős előnyöket eredményezve mindkét
cégcsoportnak. E keretek közt a General Motors és a PSA Csoport rendszeresen megvizsgálja
az együttműködés bővítésének lehetőségeit.
A General Motors és a PSA Csoport megerősíti, hogy jelenleg is több stratégiai
kezdeményezés van napirenden a működési hatékonyság és a profitabilitás javítása érdekében,
köztük egy olyan is, amely az Opel és a Vauxhall PSA általi lehetséges megvásárlásáról szól.
Nincs biztosíték arra, hogy a tárgyalások megállapodással zárulnak.”

A polgármester szabadsága:
2017. február hó:
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti
ütemezés
2017.02.08-02.10
3 nap
2017.02.20-02.21
2 nap

Ténylegesen igénybe vett szabadság

2017.02.06-02.08
2017. 02.20-02.21
2017.02.22-02.22
2017.02.23-02.24

3 nap
2nap
1 nap
2 nap

Dr. Sütő Ferenc: külföldi médiában olvasható, hogy már a genfi autószalon előtt aláírásra
kerül az General Motors és a PSA közti megállapodás, arról, hogy a PSA megvetette az
OPEL-t. Ez hogyan fogja érinteni a szentgotthárdi gyárat?
Ha van rá módja polgármester úrnak, szerezzen minél több információt.
Huszár Gábor: szentgotthárdon motorgyártás van, mely az elmúlt évtizedekben jelentős. Az
egyik legkorszerűbb motorgyára van nálunk 2013 óta, mely még csak 60-70 %-os
kihasználtsággal működik. Európa teljes Astra állományának motorját Szentgotthárdon
gyártják, az összes Insignia motorkapacitását Szentgotthárdon gyártják, és még fogják is.
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Azt gondolom, hogy ha a megállapodás létrejön, nem okoz hátrányt a szentgotthárdi gyárnak,
a munkásoknak ill. a városnak sem.
14:29 órakor Labritz Béla megérkezett a terembe.
Kovács Márta Mária: az anyagban olvashatóak a megnyert pályázatok is, említésre méltó a
Széchenyi Iskola tornacsarnokára megnyert 100 milliós projekt.
A pénzügyi bizottságnak volt egy javaslata a két ülés közti napirendhez, szeretném ha az is
elfogadásra kerülne.
Lábodi Gábor: a fürdő beszámolójában olvasható, hogy a téli időszakban a napi vendégek a
kedvezőtlen időjárás miatt nem indultak útnak, vagy a síelést helyezték előnybe. Nem tudom,
hogy a fürdő vezetésének találgatásokba kellene bocsájtkoznia.
Továbba is csökken a vendégszám, javasolnám, kapjunk egy tervet, hogya csábítanák vissza a
vendégeket.
Virányi Balázs: míg a szentgotthárdi gyár olcsóbban tud előállítani motort, mint a nyugateurópai üzemek, addig itt marad a gyártás.
Korábban vita alakult ki az elektromos töltő elhelyezése ill. konstrukciója kapcsán, most a
témában kormányzati szándék jelent meg a Magyar Közlönyben. Február elején bejegyezték a
MOL E-üzemanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, a MOL és az EON csoport
konzorcium formában vállalja elektromos villámtöltő hálózat kialakítását az európai
tranzitútvonalak mentén. Ennek köszönhetően a régió tisztán átjárható lesz elektromos
autókkal, anélkül, hogy önkormányzati forrásokat kellene felhasználni.
Ha lehet, gondoljuk át korábbi döntésünket.
Dr. Haragh László: A Refektórium felújítására nyertünk pályázati forrást, olyan hírek jöttek,
hogy a korábban leszedett falburkolata rossz állapotban van, az lesz javítva és visszarakva?
Huszár Gábor: igazából a falburkolatot nem gondoltuk visszatenni, vagy csak részlegesen.
A beépített szekrények nincsenek rossz állapotban, nyílván azok kezelése is szükséges.
Megpróbáljuk a legtöbbet kihozni a forrásokból.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
29/2017. 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 azzal a kiegészítéssel,
hogy a Gotthárd – Therm Kft által a beszámolóban jelzett tervezett ármódosításokat az
ügyvezető hajtsa végre belátása szerint, az áprilisi testületi ülésre ( zárszámadás után ) pedig
terjessze elő konkrét kérelmét a 30 millió Ft tagi kölcsönre vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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2./ Napirendi pont:
Beszámoló a közművelődési cselekvési tervmegvalósítsáról. A PKKE 2016. évben végzett
tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről. Tájékoztató a
2017. évi városi rendezvénytervről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Van hozzászólás?
Virányi Balázs: az 51. oldalon található indoklás számomra elfogadhatatlan.
Huszár Gábor: mi a javaslat ezzel kapcsolatban?
Virányi Balázs: akkor lehetne a plusz forrásokról érdemben tárgyalni, ha az egyesületi
működés összehangban lenne az ellátandó feladatokkal.
Dr. Haragh László: az egyesület emelt költségvetési támogatását tartalékba helyeztük
korábban. Bizottságunk javaslata, hogy a mozi és az oktatási intézmények kössenek
keretszerződést.
Huszár Gábor: korábban volt erre példa. Holnap jön tankerületi igazgató úr, az egyeztetésen
meg fogom ezt említeni.
Lábodi Gábor: Virányi képviselő társam első hozzászólását nem tudom értelmezni. Olyan
költségekre kér az egyesület plusz támogtást, amelyeket számlákkal tud igazolni. Ha nem
támogatjuk, akkor majd a rendezvények költségeiből fogja ezt kifizetni, ezzel pedig
rendezvényeink színvonalát veszélyeztetjük.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 1 nem , 7 igen – 1 nem - 1 tart. ill. 9 igen – 0 nem arányú
szavazással az alábbi határozatot hozta.

30/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület 2016. évi beszámolóját az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök

2.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2017. évi munkatervét az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint
megismerte és jóváhagyja.
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Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök
3.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Kulturális, Közművelődési Koncepciójának cselekvési tervének aktualizálását az
Előterjesztés 5. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
felelősként megnevezett szervezetek

4.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákányi László
Filmszínház 2016. évi beszámolóját az Előterjesztés 6. sz. Melléklete szerint
megismerte és elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős : Gál József SZET KFT ügyvezető
Huszár Gábor polgármester

5.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi Városi
Rendezvénytervet az Előterjesztés 7. sz. Melléklete alapján megismerte. Felkéri a
városi programszervező szervezeteket, hogy a rendezvényterv változásait/aktualizálását
folyamatosan jelezzék a Hivatal felé, a Hivatalt pedig a terv folyamatos aktualizálására.
Határidő: folyamatos
Felelős : városi programszervező szervezetek
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.

3./ Napirendi pont:
Szentgotthárd város 2017. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.
A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Dr. Haragh László: látható, hogy városunk nagyságához képest kiterjedt testvérvárosi
kapcsolatot tart fenn.
Lábodi Gábor: a Vas Megyei Önkormányzat testvérmegyei megállapodást kötött Hargita
megyével. A megyei közgyűlésben én javaslatot tettem arra, hogy készüljön felmérés arról,
ilyen mépművészeti csoportokkal lehetne felvenni a kapcsolatot.
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Kovács Márta Mária: az előterjesztésből hiányzik egy tavalyi kapcsolat, a somorjai.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Somorjával több tízéves kapcsolatunk van.
Huszár Gábor: a jövőben dolgozunk rajta.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
31/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi külkapcsolati
tevékenységről szóló beszámolót megismerte és az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
az Önkormányzat 2017. évi külkapcsolati tervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy
testvérvárosi kapcsolatot kell kezdeményezni az erdélyi Csíkszeredával és a felvidéki
Somorjával.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Terjedelmes anyag, mely rendkívül fontos információkat tartalmaz. Egész évben
felelősségteljes munkát végeznek a hivatal dolgozói.
Lábodi Gábor: a 36. oldalon a közfoglalkoztatás témakör olvasható, leírja, hogy a
közfoglalkoztatás célja, hogy az alkalmazott sikeresen visszailleszkedjen a munkaerőpiacra.
Huszár Gábor: volt erre példa.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
32/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
2017. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
33/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 291/2016. számú
határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 2017. évi munkatervét azzal
módosítja, hogy a „Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2016. évben
végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről.
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.” című napirendet 2017.
márciusi rendes üléseken tűzi napirendre.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
2./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2017. évi munkaterve.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 9. 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 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
34/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum 2017. évi munkatervét megismerte és azt az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint jóváhagyja.
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Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
3./ Napirendi pont:
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum hétéves továbbképzési tervének módosítása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 10. 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 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
35/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum 2014-2020-ig szóló továbbképzési tervének módosítását megismerte és a tervet az
Előterjesztés melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
4./ Napirendi pont:
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

Dömötör Sándor: mikorra várható, hogy véglegesen átköltözik az intézmény?
Huszár Gábor: tudtommal hétfőn kezdődik a pakolás, és két héten belül normalizálódik a
helyzet. Úgy gondolom, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. minden segítséget megad majd a
költözéshez.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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36/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti Központ
2016. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás számára elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős : Uhor Anita intézményvezető
5./ Napirendi pont:
A Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának hatálybalépése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
37/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 55/2016.
(X.21.) számú határozattal elfogadott Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás 1. számú módosítása 2017. február 17-én lép hatályba. Egyidejűleg a
megállapodás-módosítás 6. pontja hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
6./ Napirendi pont:
Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekről.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a belső ellenőri
jelentést.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazaás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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38/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Utóellenőrzések a 2015. évi
ellenőrzésekből” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést (Előterjesztés 1-7. sz. melléklet)
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
7./ Napirendi pont:
A SZET Szentgotthárdi Kft. és SZIP Kft. ellenőrzése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, annyi kiegészítést tettek, hogy történjek vizsgálat
arra vonatkozóan, hogy a két cég egybevonása milyen előnyökkel ill. hátrányokkal járna.
Kovács Márta Mária: a belső ellenőr is írja, hogy nincsen önköltség számítási szabályzata a
SZET Szentgotthárdi Kft.-nek, kérnénk a jövőben ez készüljön el.
Az egybeolvadás elsősorban költségmegtakarításokkal járhatna, de ezt még meg kell
vizsgálni.
Huszár Gábor: tudtommal az önköltség számítási szabályzat készítése folyamatban van.
Dr. Haragh László: az összeolvadásnál mindkét cég hozza viselt dolgait, a SZIP Kft.-nek
inkasszó van a számláján, ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Komoly felvetés, hogy
kerüljön át a bérlakás gazdálkodás az önkormányzathoz?
Huszár Gábor: ez csak egy felvetés.
Virányi Balázs: nekem is hasonló kérdésem lett volna. Először rendezni kell a kft-k
problémáit, utána lehet szó az összeolvadásról.
Ha elkészül az önköltségszámítás, akkor remélem figyelembe is lesz véve a megállapodások
során.
Huszár Gábor: úgy tudunk döntést hozni, ha látjuk az önköltségeket.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
39/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A SZET Szentgotthárdi Kft. és
a SZIP Kft. ellenőrzése” c. belső ellenőrzési jelentést (az Előterjesztés 1-2. sz. melléklet)
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
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Elrendeli, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. készítsen önköltségszámítási szabályzatot
továbbá javasolja a két cég egybeolvadása lehetőségének kidolgozását.
Határidő: a közlésre azonnal, az elkészítésre és az előterjesztésre a 2017. áprilisi ülés
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
a szabályzat elkészítéséért Gál József ügyvezető,
az egybeolvadással kapcsolatos vizsgálatért Huszár Gábor polgármester
8./ Napirendi pont:
Éjszakai zárvatartás.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta. Van hozzászólás?
Lábodi Gábor: legutóbb én hoztam be az aláírásokat, most is úgy gondolom, hogy érvényben
lévő rendeletünk nem igazság. A melegkonyhás vendéglátóhelyek, melyik minden hétvégén
bált tartanak, ha lemegy a báli szezon jönnek az esküvők, lakodalmak.
Labritz Béla: patthelyzet van. Néhány kulturálatlan ember tönkre teszi a közösségi életet.
A kártya a tulajdonos és a rendőrség kezében van, egyszerűen nem kell beengedni és
kiszolgálni azokat a vendégeket, akik óbégatnak illetve törnek, zúznak a városban.
Virányi Balázs: továbbra is azt gondolom, hogy amíg nem találunk jobb megoldást, ehhez a
rendelethez kell ragaszkodnunk. Nem csak a vendéglátóhelyeknek vannak jogai, hanem
azoknak is, akik pihenni szeretnének.
Volt egy viszonylag széles társadalmi egyeztetés, és akkor senki sem mondott jobb
megoldást.
Kovács Márta Mária: én a visszavonásra fogok szavazni, mert diszkriminatívnak érzem a
rendeletet. Vannak olyan üzletek, amelyek előnyhöz jutottak.
A vállalkozót nem lehet azért büntetni, mert vannak olyan emberek, akiknek viselkedési
problémáik vannak.
Elhamarkodott volt korábbi döntésünk.
Dr. Sütő Ferenc: az idősügyi tanács és az ifjúsági tanács véleményezte a rendelet tervezetet.
Az idősügyi tanács annak idején azt mondta, hogy nem kell ilyen szabályozás, az ifjúsági
tanács a hajnali két óra mellett tette le szavazatát. Úgy gondolom, hogy az itt élők széles
rétegét lefedi ez a két szerv.
Jómagam a visszavonás mellett fogok voksolni.
Lábodi Gábor: az a helyzet, hogy ha valaki be akar rúgni, azt megteheti otthon is.
Az éjszakai rendet a rendőrségnek kellene fenntartani, de nincs elég járőr a városban.
Kérdezzük meg az adott szórakozóhely környékén élőket, hogy hozzájárulnak e a hosszabb
nyitvatartáshoz.
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Szalainé Kiss Edina: úgy látom, hogy abba az irányba megyünk el, hogy vonjuk vissza a
rendeletet.
A petíció kapcsán szeretném elmondani, hogy értem a felháborodásukat, de akkor mondják
meg mi lenne a megoldás, hogyan tudnának együttműködni a pihenni vágyókkal.
Ez lenne az egyéni javaslatom is, hogy ne vonjuk most vissza a rendeletet, de
kezdeményezzünk párbaszédet a vendáglátóhelyekkel.
Dömötör Sándor: korábban nem szavaztam meg a rendeletet, mert nem értettem egyet az
időponttal. Minden rendeletünk annyit ér, amennyit be tudunk tartatni belőle.
A múlt szombat éjjel a Rákóczi utca ordítozástól volt hangos, fél kettőtől négyóráig.
Addig míg nem lesz hatósági fellépés, hozhatunk bármilyen rendeletet, pihenni nem lehet.
Virányi Balázs: ha visszavonjuk most a rendeletet, a vendéglátóhelyeknek nem lesz érdeke
megoldást találni.
Szalainé Kiss Edina: abban mindannyian egyetértünk, hogy nem tudunk tiszta lelkiismerettel
döntést hozni. Ne hozzunk most döntést, kérjünk konkrét javaslatokat.
Huszár Gábor: akkor ezt majd felteszem szavazásra.
Dr. Dancsecs Zsolt: rövid idő alatt nagyot változott itt a képviselők véleménye.
Azt mondja az egyik képviselő, hogy kérdezzük meg a szomszédban lakókat, lehet e élni és a
pihenni a zenétől, mondja ezt az a lakos, aki folyamatosan leveleket írt az egyik
vendéglátóhely ellen.
A másik képviselő, akinek a lánya egyébként aláírója az egyik levélnek, azt mondja vonjuk
vissza a rendeletet.
A harmadik képviselő, aki az ifjúsági tanács vezetője, annak ellenére, hogy más volt az
ifjúsági tanács véleménye, visszavonná a rendeletet.
A negyedik képviselő korábban azt jelezte, hogy elviselhetetlen a hangzavar a Pável Ágoston
lakótelepen, azt mondja patthelyzet van.
A pihenni vágyó lakosoknak hónapokon át kell elviselni a zajongást, hogy tehessenek
valamit. A pihenés az embernek a természettől kapott joga, isten adta jog. Az államnak ezt el
kell ismerni. A szórakozáshoz való jog ezzel szemben adható.
Semmilyen konkrét érv nem hangzott el az aláírók részéről.
A rendeleteknek egyébként van egy kifutási ideje is, meg sem várjuk, hogy milyen hatásokkal
jár a továbbiakban.
Labritz Béla: szimpla megfutamodás, ha most visszavonjuk a rendeletet.
Ne vonjuk vissza, tárgyaljunk a polgárőrséggel, ők mit tudnának tenni.
Kovács Márta Mária: úgy gondolom, hogy mindenkinek változhat a véleménye.
Elgondolkodott itt azon valaki, hogy csak kettő órát után zavarja a lakosságot a hangoskodás?
Zavarja az éjfélkor is.
Ha nem vonjuk vissza a rendeletet, ellehetetlenítünk vendégláóthelyeket.
Lábodi Gábor: igaz, én tettem annak idején a Kis Viktória ellen.
Van a vendéglátóhelyeknek is felelősségük, vállalják a hangszigetelést, alkalmazzanak
kidobókat.
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Dr. Sütő Ferenc: felhívtam a figyelmet arra, hogy az ifjúsági tanács csak akkor támogatta a
hajnali két órát, ha mindenképp beveztésre kerül a rendelet.
Virányi Balázs: parttalan vita alakult ki.
A rendeletet hagyjuk hatályban, és konzultáljunk a vállalkozókkal. Műszaki háttérrel lehetne
megoldani a problémát, például a kamerarendszer fejlesztésével.
Kovács Márta Mária: továbbra is azt mondom, vonjuk vissza a rendeletet, nem egy
rendelettől lesz rend a városban.
Huszár Gábor: szavazás következik, először Szalainé Kiss Edina egyéni indítványáról.
Majd az 1. pontról, ha nem kerül elfogadásra az indítvány.

A képviselő-testület 4 igen – 1 nem – 4 tart. arányban nem fogadta el Szalainé Kiss Edina
egyéni indítványát, továbbá 3 igen – 4 nem - 2 tart. arányban az 1. pontot sem.

Huszár Gábor: mivel nem született még döntés, tovább tárgyaljuk a témát.
A 2. ponthoz javaslatot is kellene tenni a kipontozott részhez.
Lábodi Gábor: vonjuk vissza Szalainé Kiss Edina javaslatával kiegészítve, ültessük le az
érdekelt feleket.
Huszár Gábor: mi értelme van annak, hogy visszavonjuk és megkérdezzük az érdekelteket?
Virányi Balázs: ha visszavonjuk a rendeletet, nem fognak velünk leülni tárgyalni az
érdekeltek.
Kovács Márta Mária: akkor dolgozzuk ki, hogy milyen hangszigetelés szükséges egy
vendéglátóhelynek stb.
Dr. Dancsecs Zsolt: ez már központilag szabályozva van.
A szentgotthárdak érdeke legalább annyit ér, mint a vállalkozók érdeke.
Huszár Gábor: szünetet rendelek el.

16:19 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 16:39 órakor folytatódik a nyílt
ülés.

Huszár Gábor: az SZMSZ szerint fel kell tennem a 2. pontot szavazásra, és ha az sem kerül
elfogadásra, akkor újra az egyéni indítványt.
A képviselő-testület 1 igen – 3 nem -5 tart. arányban nem fogadta el a 2. pontot.
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A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
40/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kezdeményezi az Üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását.
A vállalkozókkal ill. a rendőrséggel egyezetetések szükségesek, melyek eredményét a március
végi ülésre elő kell terjeszteni.
Határidő: 2017. márciusi ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Huszár Gábor Polgármester
9./ Napirendi pont:
Kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottságunk tárgyalta, mindkettőtől jöttek jelzések.
Jegyző úr egyeztetett az osztrák féllel, arról, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. azonnal
felmondhatja a megállapodást, ha visszásságokat tapasztal.
Az egyesület jelezte, hogy az eredeti terveinknek megfelelően fogja működtetni a telepet, a
mostanihoz képest, ugyanakkora kenelsor épülne. Nincs szó 250 kutyáról.
A jelenleg üzemelő teleppel kapcsolatban is érkeztek jelzések, a járási hivatal felé
továbbítottuk.
Dr. Sütő Ferenc: többször is jelezték a jelenlegi telep kapcsán a környéken élők, hogy a
kutyaürülék nem került elszállításra, súlyos környezeti problémák vannak. Kérek mindenkit,
hogy számolják fel végre azt a telepet.
Huszár Gábor: hivatalosan nem is működhetne az a telep.
Szalainé Kiss Edina: részletes a szerződéstervezet, de jelöljük egy néhány hónappal későbbi
időpontot, amikor visszatérünk rá, felülvizsgáljuk.
Lábodi Gábor: én rossz híreket kaptam erről az alapítványról, némileg bizalmatlan is
vagyok. Az alapítvány tulajdonosának tartozásai is vannak.
Én mint kutyabarát, le fogok járni a menhelyre ha az egyesület fogja működtetni.
Huszár Gábor: delegáljuk Önt kapcsolattartónak!
Dr. Dancsecs Zsolt: utánanéztünk az alapítványnak, az általuk üzemeltetett menhellyel
felvettem a kapcsolatot, állatorvossal is, aki semmilyen szakmai problémát sem tapasztalt az
állatok tartása kapcsán.
Az alapítvány tulajdonosának ingatlan vitája van azzal, aki a közösségi oldalakon az egyesület
rossz hírét kelti. Erről van bírósági ítélet is.
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Dr. Haragh László: tudunk referenciát kérni, a Magyarországon üzemeltetett menhelyektől,
vagy az illetékes önkormányzatoktól?
Dr. Dancsecs Zsolt: tudunk referenciát kérni, de ezek többnyire magántelepek.
A járási hivatal vezetőjén keresztül szereztünk be információkat, minden előírást betartanak.
Az alapítvány minden további nélkül, több tonnyányi állateledelt hozott már a telepre, pedig
még megállapodás sem volt.
Huszár Gábor: az a helyzet, hogy a televízióban lement egyoldalú riport után megijedt az
egyesület, ezért léptek vissza az eredeti terveiktől, és a mi terveinket valósítják meg.
Lábodi Gábor: szívesen vállalom a delegált szerepét.
Zajvédőfalat terveznek építeni?
Dr. Dancsecs Zsolt: holnap délre időpontot kért az egyesület, várjuk oda is képviselő urat.
Ott majd a zajvédőfal kérdését is átbeszéljük.
17:03 órakor dr. Haragh László távozott a teremből.
Virányi Balázs: ha megfelelő a kennelek tájolása, akkor nincs is szükség zajvédőfalra.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
17:06 órakor dr. Haragh László visszatért a terembe.

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem ill. 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
41/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a SZET
Szentgotthárdi Kft. a Szentgotthárd 0211/4. hrsz-ú ingatlanon az általa üzemeltetett
kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetésébe a Kóborlók Menedéke Állatvédő
Alapítványt (8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) és a Streunerparadies – Zukunft für
Strassenhunde (7561 Heiligenkreuz im Lafnitzal, Weinbergweg 10.) elnevezésű egyesületet
bevonja.
A képviselő-testület felkéri Lábodi Gábor képviselőt, hogy vegyen részt közvetítő szerepben
az önkormányzat, a SZET Szentgotthárdi Kft., és a két érintett alapítvány együttműködésének
segításáben valamint lehetőség szerint vonjon be civil szervezeteket is a sikeres
együttműködés elősegítésébe.
Májusban ismét vizsgálni kell a menhely működését.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
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10./ Napirendi pont:
Szabó Béla volt Szentgotthárd, József A. u. 29/a. szám alatti lakos kérelme.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
42/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Béla volt Szentgotthárd,
József A. u. 29/a. szám alatti lakos kérelmét támogatja és az önkormányzati bérlakás kapcsán
még ki nem fizetett 69 671 Ft hátralékát elengedi. Felkéri a polgármestert, hogy az
Önkormányzat követelései közül a fenti összeg törlésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja elfogadni.
Kovács Márta Mária: szeretném elmondani, hogy ez a 2016. évi költségvetés aktualizálása.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem,
rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III. 2.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

12./ Napirendi pont:
Képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 19. 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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, javasolják a rendelet módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 2 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III. 2.) önkormányzati rendeletét
a képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról,
természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
13./ Napirendi pont:
SZMSZC Tulajdonosi hozzájárulás kérése napelemes rendszer létesítéséhez.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalja, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
43/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező és a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
vagyonkezelésében lévő szentgotthárdi 1011 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd,
Honvéd u. 10. sz. alatti oktatási intézmény épületén 150 db. 260 Wp teljesítményű napelem
panelből álló napelemes rendszer kiépítésre kerüljön.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
14./ Napirendi pont:
Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos –építési, - felújítási munkálatok
Szentgotthárdon 2017.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, mindkettő a műszaki irodára bízza a döntést.
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Amennyiben lesz plusz forrás, tegyük fela zárszámadás után, akkor majd külön döntünk
egyes munkálatokról.
Dömötör Sándor: szeretném kérni, hogy készüljön felmérés a felújítandó járdákról a
jövőben.
Sajnálatos, hogy a vis maior alapból kapott pályázati forrás nem lesz elég a teljes felújításra,
milyen nagyságrendű összegre lenne szükség a teljes aszfaltozásra?
Doncsecz András: benne van az anyagban, például a Szépvölgyi utca vonatkozásában is.
Konkrétan a teljes utca aszfaltozása 22 millió Ft-ba kerülne, a Vis Maior alapból ennek
töredékét kaptuk meg.
Labritz Béla: az apáti út és a tó parkolója közötti rész rendkívül rossz állapotban van, a
szezon előtt rendezni kellene.
Doncsecz András: a Hársas tóhoz vezető útszakasznál a közútkezelő tavaly év végén ott
felújítást végzett.
Virányi Balázs: amikor azaz út elkészült, a talajvíz vizsonyok mások voltak. Teljesen elázott
az alapja, nem érdemes kátyúzni és hasonló mumkálatokat végezni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
44/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó út és
egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos építési, -felújítási munkálatokat az alábbiak
szerint határozza meg:
Munka megnevezése

Bekerülési költsége (bruttó)

Kossuth L. utcai parkoló
összenyitása a Fürdő utcával

1,95 mFt

Május 1. utcai autóbuszöböl
felújítása

3,46 mFt

Dózsa Gy. u. járda felújítása

8,55 mFt

Kilián Gy. utca

6,65 mFt

Megjegyzés
Tervezés alatt,
engedélyköteles tevékenység.
70 m2 útalap kialakítása,
burkolatépítés, kiemelt
szegéllyel.
Nem engedélyköteles. A déli
oldali buszöböl, illetve
gyalogjárda 70 %-nak
újjáépítése.
Nem engedélyköteles.
Meglévő aszfaltburkolat
elbontása, új aszfaltburkolat
készítése, csapadékvízelvezetés rendezése.
Nem engedélyköteles.
Elöregedett, töredezett
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Radnóti úti játszótérhez
vezető
kavicsos
út
aszfaltozása

2,80 mFt

aszfaltburkolat teljes
szélességű megújítása.
Engedélyköteles
tevékenység. Szilárd burkolat
nélküli szakaszon
burkolatépítés.

 A fentieken túlmenően a háziorvosi rendelő (Rákóczi u. 5.) környékének közterületi
része kerüljön felújításra amennyiben a források engedik.
Határidő: folyamatos
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
15./ Napirendi pont:
Gördülő Fejlesztési Terv módosítása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
Az érintett kisebb önkormányzatok sem fogadták el, így javaslom mi se tegyük.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
45/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csákánydoroszló Község
Önkormányzatának kezdeményezését melyben a 2016-2031 időszakra vonatkozóan elfogadott
gördülő fejlesztési terv módosítását indítványozza az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
- nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
16./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti autóbusz pályaudvar bérbevétele.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja minkét pontot.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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46/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt
található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő, összesen 58 m2 területű, 3
helyiségből álló ingatlanrész, Drini Pékség Kft. (9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 4., adósz.:
24300270-2-18) részére történő bérbe adásához a 10/2016. és 155/2016. számú határozatban
kiírt feltételekkel, 1800.-Ft/m2/hó bérleti díjért pékárú árusítás céljára.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572
hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő összesen 65 m2 területű helyiséget bérbeadásra a
helyben szokásos módon meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 1800.- Ft/m2/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: A beérkezést követő testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során a
bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a
megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
17./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlási kérelem – Bartakovics Balázs.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 24. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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47/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi
1126 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 6. sz. alatt található 775 m2
alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanban lévő ½
tulajdoni részarányának értékesítéséhez.
Az értékesítés feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő
ülésen határozza meg.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
18./ Napirendi pont:
Szentgotthárd-Zsida területrész vásárlás,0129/2 hsrz-ú közút ügye.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 25. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
48/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Monek Mónika
Földmérő mérnök által készített, jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező helyszínrajz
szerint Kukor Gyula 9970 Szentgotthárd, Zsidai u. 38. és Sipos Ferencné 9970 Szentgotthárd,
Vakarcs K. u. 27. sz. alatti lakosok tulajdonában álló szentgotthárdi 0128/45 hrsz-ú
ingatlanból 291 m2 területű ingatlanrész megvásárlásához, 131.850.-Ft. vételáron. Forrás: a
2017. évi költségvetés.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti ingatlanrészt
településfejlesztés céljából kívánja megvásárolni, mely területrész telekhatár rendezést
követően az Önkormányzat tulajdonát képező szentgotthárdi 0129/2 hrsz-ú közút területét
fogja képezni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
19./ Napirendi pont:
A termelői piac, üzelthelyiségek bérbevétele.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 26. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és az 1-2. pontok „A” variációját javasolják elfogadni.
Lábodi Gábor: az elmúlt időszakban a közösségi oldalakon panaszok jelentek meg az egyik
árustól, egyeztetést kellene kezdeményezni az érintett felekkel.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
49/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a termelői piac területén
található szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiségre
Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35. sz. alatti lakossal (egyéni vállalkozóval)
történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá a 305/2016. sz. testületi határozatban
elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és az abban foglalt 2.500.-Ft/m2/hó
bérleti díjért.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a termelői piac területén
található szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 területű üzlethelyiségre
fennálló bérleti szerződés módosításához a jelen előterjesztés 3.sz. mellékletét képező „Bérleti
szerződésmódosítás” alapján hozzájárul akként, hogy 2017.03.01-től a Bérbevevő Nagy
Miklósné 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 3. fszt. 2. és Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád
u. 35. sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó lesz.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre 1. és 2. pontban 2016.09.30.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
20./ Napirendi pont:
Siska Gyula lakásügye.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 27. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
50/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserpnyákné Siska Renáta 9970
Szentgotthárd, Tótfalusi u. 87. sz. alatti lakos, és Siska Gyula (szül.: 1956.07.08) 9970
Szentgotthárd, Zrínyi M. u. 6.sz. alatti lakos ajánlatát, melyben felajánlanak 675.000.-Ftot mint a szentgotthárdi 318 hrsz-ú ingatlanuk eladási árából a Siska Gyulát megillető
haszonélvezeti jog értékének megfelelő összeget annak érdekében, hogy az Önkormányzat
30

Siska Gyula részére önkormányzati bérlakást biztosítson elvben támogatja. Ebből az
összegből egy felújítandó önkormányzati bérlakás lakhatóvá tételét követően Siska Gyula
számára bérlakást biztosít azzal, hogy a fennmaradó összeg ellenében a kiutalandó lakás
bérleti díját a bérlő helyett kifizeti a bérlő élete végéig.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos
21./ Napirendi pont:
Sinka Ferenc és társai kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 28. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
51/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a szentgotthárdi 905/14
és 905/10 hrsz-ú telkek beépítésre nem szánt területe vonatkozásában a lakóterületi
hasznosítás lehetőségének vizsgálatát.
A felülvizsgálathoz kapcsolódó részletes geotechnikai, talajmechanikai
geotechnikai jelentés elkészítésének költsége a kérelmezőket terheli.

vizsgálat,

A terület beépítésre szánt területté történő átminősítése az alábbiak szerint történhet:
A területen legfeljebb egy építési telket lehessen kialakítani, melyen az elkészítendő
szakvéleményeknek megfelelő ház, - lakás vagy -lakásszámú társasház épülhet.
A helyi építési szabályzatba/szabályozási tervbe garanciákat kell beépíteni:
-

-

Biztosítani kell, hogy a hatósági engedélyek, bejelentések benyújtása, megtétele,
az építés megkezdése előtt a terület alatti-melletti telkek védelmét biztosító
csapadékvíz elvezető rendszer ki legyen építve.
A terület úttal való megközelítésére egy új, az építtető által kiépítendő utat kell
kijelölni a Rózsa Ferenc utcából.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
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22./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 0792/40 hrsz-ú szántó értékesítése – Vörösné Tóka Beáta.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 29. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
52/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 0792/40 hrsz-ú,
2022 m2 területű, 0,63 AK értékű, kivett szántó művelési ágú, kizárólagos önkormányzati
tulajdonú ingatlant Vörösné Tóka Beáta 9981 Szentgotthárd, Kiserdő u. 1/A. sz. alatti lakos
részére értékesíti. Az eladási ár: 25.699.- Ft.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő átvezetése a vevő
feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli.
A vételárat egy összegben, az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az
adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó
eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az elővásárlásra
jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő lejártát követő 8 napon belül kell
megfizetni az Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél vezetett 11747068-15421481 számú
bankszámlára, amennyiben a megadott határidőn belül elővásárlásra jogosulttól
jognyilatkozat nem érkezett.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
23./ Napirendi pont:
Dolgos Ferenc sztg. 085/7 hrsz-ú termőföld felajánlása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 30. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, egyhangúlag azt mondták, hogy nincs szükségünk a
területre.
Virányi Balázs: egyértelműen nemmel döntöttünk, hiszen a későbbiekben sem tudjuk
hasznosítani a területet.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
53/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dolgos Ferenc 9970
Szentgotthárd, Duxler u. 5. szám alatti lakos ajánlatát, melyben a szentgotthárdi 085/7 hrsz-ú
erdő és út, rét és út, fásított terület és út megnevezésű összesen 19501 m2 területű ingatlant
15.000.000.-Ft-ért, vagy 2,5 szobás önkormányzati lakásért cserébe megvételre felajánlja,
nem fogadja el.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz andrás városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos
24./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme ( IFA üzembe helyezés )
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 31. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és a 3. pontot javasolják elfogadni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
54/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az IFA W50
TLF 16 tűzoltó gépjármű javítását, javasolja annak megvizsgálását, hogy lehetséges-e a jármű
értékesítéséből befolyó összeget pályázati önerőnek tekintve, a Szentgotthárdi Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel együttműködve pályázat útján vagy egyéb úton egy korszerű tűzoltó
gépjármű beszerzése.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester,
Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
25./ Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és vízdaj
hátralékáról.
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés : 32. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta. Meg kell találni annak a módját, hogyan
csökkenthetők a tartozások. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
55/2017. 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
26./ Napirendi pont:
Felhatalmazás támogatási kérelem benyújtására önkormányzati ASP rendszerhez való országos
csatlakoztatási konstrukcióban. ( KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16.)
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Előterjesztés : 33. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
Lábodi Gábor: Egy 2015-ös stratégiai elemzésből, olvas fel mely egyébkánt nem publikus
jelzéssel van arról, mi is az ASP céja.
Huszár Gábor: ha nem publikus és nem jóváhagyott nem érdemes róla beszélni.

Virányi Balázs: nekem sem tetszik ez a rendszer, de ha most nemet mondunk, akkor saját
forrásból kell a fejlesztéseket megvalósítani.
Szalainé Kiss Edina: korábban én is olvastam ezt a tanulmányt.
Ragaszkodnunk kell az önkormányzatisághoz, nem fogom megszavazni akkor sem, ha
kötelező.
Huszár Gábor: amit Lábodi úr felolvasott, nincsen aláírója, lehet egy Jobbikos belső
kommunikáció is. Ez csak indulatkeltés. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás
következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 2 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
56/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal asp csatlakozása érdekében a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelem kerüljön benyújtásra. A
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
Szentgotthárd Város Önkormányzata gyakorolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
27./ Napirendi pont:
Legszebb konyhakertek program.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 34. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
57/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017-ben
Szentgotthárd bekapcsolódik a “A legszebb konyhakertek” programba. Felkéri az
Eszközkezelő Bizottságot, hogy a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon” (Zöld
Szentgotthárd) program keretében létrehozott Zöld Szentgotthárd Mozgalom beindításával a
SZET Szentgotthárdi Kft. bevonásával szervezze meg a Legszebb konyhakertek program
szentgotthárdi végrehajtását. Az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reális költségeket
ehhez biztosítani kell
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Virányi Balázs Erőf. Biz. Elnöke
28./ Napirendi pont:
SZET Szentgotthárdi Kft. tagi kölcsöne.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 35. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A borhotel átalakításra kerül, a tulajdonos felajánlotta a hotel belső berendezéseinek egy
részét. Úgy gondolja a SZET Szentgotthárd Kft ügyvezetője, hogy ebből a motelt lehetne
fejleszteni. Megszavazzuk az összeget, de nem feltétlenül kell mindent megvenni a felajánlott
eszközökből.
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Csak és kizárólag a motelra költhető a pénz, de vehet belőle például festéket is.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
58/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 100 %-os
tulajdonában lévő SZET Szentgotthárdi Kft-nek egy megszűnő szentgotthárdi hotel
berendezéseinek a Kft által működtetett Alpokalja Motel felszereltségének javítása érdekében
történő megvásárlásához 4 991 100 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2017. évi költségvetésében
tervezett tartalék terhére.
Visszafizetés határideje: 2017. november 30.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Huszár Gábor polgármester 18:05 órakor közmeghallgatást rendel el, majd 18:05 órakor
folytatódik a nyílt ülés.

III. EGYEBEK

Lábodi Gábor: a hatósági osztályt szeretném felkérni, hogy keressék fel a Szociális Otthont,
mert rengeteg szemét van a külső kerítések mellett a Rába felőli oldalon.
Kovács Márta Mária: parkolási rendeletünk szabályozza, hogy a Széll Kálmán téren 1 órát
lehet parkolni. Ez azt generálta, hogy a Kossuth Lajos utcában és a Mártírok úton parkolnak.
Nem lehetne a rendeletet kiterjeszteni az említett utcákra?
Huszár Gábor: a szárnyutakra ilyet nem tudunk kiterjeszteni. Csak a teljes parkolási rendszer
átszervezésével tudunk változtatni.
Dr. Sütő Ferenc: múlt héten részönkormányzati ülést tartottunk, ahol rákérdeztek, hogy a
tájidegen alkotás, gémeskút mikor kerül lebontásra?
Huszár Gábor: a tavaszi időszakot határoztuk meg korábban.
Dömötör Sándor: korábban ígéretet kaptam arra, hogy a Konkolics háztól, a Bánfi házig
terjedő szakaszon az út jobb oldali árka rendbetételre kerül. Ez a mai napig nem történt meg.
A Széll Kálmán 15. szám alatti ház nemrég került felújításra, de már hullik a vakolat.
Doncsecz András: garanciális bejárást tartottunk, ahol mi is láttuk, hogy hullik a vakolat. Az
a rész korábban nem lett javítva, csak színezve, garanciális javításban ki fogja javítani a
vállalkozó.
Labritz Béla: szentgotthárdon az egy főre jutó kutyagumi száma elérte a 10-et. A Deák
Ferenc utca, a Borhotel környéke, az OTP mögött terület gyalázatos. Tudom, hogy csak
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tettenéréskor lehet büntetni.
Huszár Gábor: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk.

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 18:15 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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