Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
160-34/2017. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29én 13:37 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla alpolgármester,
Kovács Márta Mária,
Dr. Haragh László,
Virányi Balázs,
Dr. Sütő Ferenc,
Lábodi Gábor képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Gábor László irodavezető,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető,

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Fábián Béláné a Városi Gondozási Központ vezetője,
dr. Klósz Beáta a Rendelőintézet vezetője,

Távol vannak:

Szalainé Kiss Edina,
Dömötör Sándor 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 képviselő-testülete vegye fel a nyílt napirendek közé a „Testvér-települési
együttműködések pályázat” című előterjesztést.
Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
 „„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra.”; valamint,
 „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 5 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
241/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
az „Testvér-települési együttműködések pályázat” című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a
 „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra.”; valamint,
 „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”
című előterjesztéseket.
I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
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 nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további
együttműködés lehetőségei.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
3./ Napirendi pont:
Beszámoló Szentgotthárd város 2017. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről
és a 2018. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az
energiaracionalizálás új lehetőségei - energia koncepció kidolgozása. A város közvilágítási
helyzetének áttekintése.
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Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés: 6. 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:
2018. évi költségvetési koncepció.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés: 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
5./ Napirendi pont:
Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés: 8. 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
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló
beszámoló.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
2./ Napirendi pont:
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának
vizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
3./ Napirendi pont
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
4./ Napirendi pont:
Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a grúziai Tskaltubo városával.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
5./ Napirendi pont:
Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ajánlat elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
6./ Napirendi pont:
Közcélú közvilágítási használati megállapodás.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
7./ Napirendi pont
Közszolgáltatási szerződés távhőszolgáltatásra.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
8./ Napirendi pont:
1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
9./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
10./ Napirendi pont:
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A fizető-parkoló rendszer üzemeltetésének tapasztalatai, fenntartásának, rendjének
áttekintése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
11./ Napirendi pont:
M8 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos területértékesítés 0237/3 hrsz.
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 /
12./ Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és vízdíjhátralékáról.
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés : 20. 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 /
13./ Napirendi pont
Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú garázs bérbeadása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
14./ Napirendi pont
Testvér – települési együttműködések pályázat.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
III. EGYEBEK
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I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
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.
Október 27-én Budapesten a Kézilabda Szövetségnél tárgyaltam.
Október 28-án a PresiDance Táncgálán tettem tiszteletemet.
Október 30-án TOP Ipari Parkos megbeszélést tartottunk, majd Dr. Haj Muhammad Anwar
gyermekorvossal tárgyaltam.
Aztán Bécsbe utaztam, ahol az ’56-os emlékműsoron tettem tiszteletemet.
November 4-én az I. Szentgotthárdi Open Sakk Kupán köszöntöttem a megjelenteket.
November 6-án Ljuljanában a „Nemzetközi tudományos tanácskozás”-on vettem részt.
November 7-én Szombathelyen tárgyaltam.
November 8-án Szombathelyen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén Labritz Béla alpolgármester vett részt.
November 9-én a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Vas Megyei Igazgatósága „Téli koordinációs értekezlet”-re szóló meghívásnak Labritz
Béla alpolgármester tett eleget.
November 12-én Budapesten a Fidesz tisztújító kongresszusán tettem tiszteletemet.
November 13-án az intézmények 2018. évi költségvetését tárgyaltuk, majd Marton Ferenccel,
a Vas Megyei Közgyűlés alelnökével tárgyaltam.
November 14-én a foglalkoztatási paktummal kapcsolatban Dr. Biroszné Móritz Zsuzsannával
egyeztettem, ahol jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző is.
E napon folytattuk az intézmények 2018. évi költségvetésének tárgyalását.
November 15-én hivatalunk költségvetésével kapcsolatosan egyeztettünk.
Majd Budapesten - Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr meghívására - az
AMES Hungaria Kft. szentgotthárdi beruházásának sajtóbejelentésén tettem tiszteletemet.
E napon városunkba látogatott Dr. Robert Kokalj szlovén nagykövet, akit Labritz Béla
alpolgármester és Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző fogadott.
November 16-án Budapesten a Semmelweis Egyetemen vettem részt az „Értékmentés és
Innováció a Tudományban” című konferenciasorozaton.
Aztán Dr. Nagy János főosztályvezetővel tárgyaltam.
Majd a Diabétesz Klub rendezvényén tettem tiszteletemet.
November 17-én Zalaegerszegen az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége plenáris
ülésén vettem részt.
Aztán a körmendi rádiónál adtam interjút.
Majd a Karitász szervezésében, az „Erzsébet napi szentmisén” tettem tiszteletemet.
November 19-én Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló asszony meghívásának
tettem eleget, ünnepi szentmisén vettem részt a Nagyboldogasszony templomban.
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Majd Jakabházán az „Idősek Napján” tettem tiszteletemet.
November 20-án hóeltakarítási értekezletet tartottunk. Aztán a Máriaújfalui szennyvíz
projekttel kapcsolatos PR szerződés aláírására került sor.
Ezt követően ipari parkos megbeszélést tartottunk.
Majd Szombathelyen a K&H Bankban tárgyaltam
November 21-én Dr. Orbán Istvánnal, a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetőjével, majd
Komáromi Józseffel egyeztettem.
E napon került sor Budapesten „A legszebb konyhakertek” c. ünnepségre, melyen
tiszteletemet tettem.
Aztán a HIPA-ban és az EMMI-ban tárgyaltam.
Szombathelyen a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás soron következő „Társulási Tanács ülésén” Labritz Béla alpolgármester vett részt.
November 22-én rendezte meg a Szentgotthárdi Civil Fórum a XVII. Civil Szervezetek Baráti
Találkozóját, ahol köszöntöttem a megjelenteket.
November 23-án a Széchenyi István iskola tornatermének műszaki átadásán vettem részt.
Majd Szombathelyen a Megyeházán tárgyaltam.
November 24-én a Művésztelep kiállítás megnyitóján tettem tiszteletemet.
E napon írtuk alá Szépvíz polgármesterével, Ferecz Tiborral a testvérvárosi szerződést.
November 25-én a Vörösmarty Mihály Gimnázium által szervezett Katalin bálon tettem
tiszteletemet.
November 27-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Aztán az Opel Szentgotthárd Kft. vezérigazgatójával, Grzegorz Buchal-al tárgyaltam.
November 28-án tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság.
A Diabétesz Klub által szervezett előadáson köszöntöttem a megjelenteket.
November 29-én a Szentgotthárdért Közalapítvány soron következő kuratóriumi ülésén tettem
tiszteletemet.
A polgármester szabadsága:
2017. november hó:
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti
ütemezés
november 13-17
5 nap

Ténylegesen igénybe vett szabadság
november 0 3-03
november 08-10
november 30-30

1 nap
3 nap
1 nap

Ezúton szeretném megköszönni a Széll Kálmán téren felállítandó „mindenki
karácsonyfájának” felajánlását Papp József úrnak és családjának, valamint a hivatali
karácsonyfát Dolgos Gyulának köszönjük!

13:47 órakor Labritz Béla alpolgármester, dr. Haragh László képviselő megérkezett az
ülésre. A képviselő- testület határozatképes, 7 fővel.
Dr. Sütő Ferenc: az AMES bővíti szentgotthárdi kapacitását, 75 új munkahelyet hoz létre.
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Bizonyossá vált, hogy jövő év nyarán boldoggá avatják Brenner Jánost.
A máriaújfalui kultúrház felújítása kapcsán érdeklődik
A tegnapi nap folyamán második alkalommal került megrendezésre a pályaválasztási nap az
Ifjúsági Tanács és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében.
Szentgotthárd Városért Közalapítvány és az Ifjúsági Tanács között is szükség van
együttműködési megállapodásra..
Doncsecz András A településrészi kultúrház felújítéása folytatódik, sok új probléma került
elő a megkezdés óta. :
Lábodi Gábor: október 28-án tartotta a PresiDance TSE táncgáláját, szeretném megköszönni
a színvonalas műsort.
Korábbi ülésünkön kérdést intéztem a fürdő fogorvosi rendelőjével kapcsolatban, azóta sem
érkezett válasz?
Huszár Gábor: még én is várom igazgatóasszony tájékoztatását.
Kovács Márta Mária: szeretném kiemelni a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő
cégeink gazdálkodási adatait. Háromnegyed éves beszámolót kaptunk, megnyugtatóak az
adatokat.
Lábodi Gábor: szeretném kérni, hogy polgármester úr kérjen arról is tájékoztatást, hogy az
önkiszolgáló étterem miért zár be 17:00 órakor.
Huszár Gábor: úgy tudom, hogy 16:00 óra után már nincsen fogyasztás az étteremben, de
mindenképp rá fogok kérdezni.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
242/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további
együttműködés lehetőségei.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő Ferenc: a holnapi nap folyamán tárgyalja az Országgyűlés a nemzetiségek jogait
tartalmazó törvény módosítását. Valószínűleg változni fog az ingyenesen biztosítandó
helyiség óraszáma.
Szentgotthárd városa abban a szerencsés helyzetben van, hogy van egy nemzetiségi
szószólója is, aki nem csak a nemzetiségek érdekeit képviseli, hanem az egész városét,
térségét.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
243/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatok
munkájáról, Szentgotthárd Város Önkormányzatával való kapcsolatukról, az együttműködési
megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3./ Napirendi pont:
Beszámoló Szentgotthárd város 2017. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről
és a 2018. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az
energiaracionalizálás új lehetőségei - energia koncepció kidolgozása. A város közvilágítási
helyzetének áttekintése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés: 6. 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.
244/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót az előterjesztés-, a
2018. évi Energia-racionalizálás programtervet az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
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4./ Napirendi pont:
2018. évi költségvetési koncepció.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés: 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, minden bizottság tett kiegészítéseket.
Polgármester úr ismerteti az azonos javaslatokat.
Virányi Balázs: úgy értelmeztem eddig, hogy a rendezvénykeretnél a 15,9 millió Ft
tartalmazza a Pannon Kapu Kulturális Egyesület igényét is. Most ez nem így van?
Dr. Gábor László: a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a nagyrendezvényekhez nyújtott be
plusz igényt, azzal indokolva, hogy a fellépői díjak emelkedtek.
Virányi Balázs: továbbra is azt gondolom, hogy egyetlen rendezvnénykeretnek kellene
lennie.
Bizottsági ülésünkön a helyi adó bevezetése kapcsán. javasoltam, hogy továbbra se vessük el
helyi adó bevezetésének lehetőségét.
Azt szeretném kérni, hogy az 1. pontról emiatt külön szavazzunk.
Kovács Márta Mária: a bevételek számbavétele pontosabbá tehető a következő
tárgyalásokra.
Lábodi Gábor: úgy gondolom, hogy a bölcsődei térítési díjat fizetők nem a várost
támogatják, hanem a bölcsőde fejlesztését.
Dr. Sütő Ferenc:
Szeretném kérni, hogy a Máriaújfalu kultúrház felújítása a jövőben is folytatódjon.
.
Szeretném ha biztosított lenne a városrészi önkormányzatok számára a 300 ezer Ft-os keret,
ill. az Ifjúsági Tanács számra 1 millió Ft.
Dr. Haragh László: elhangzott a térítési díj megszüntetésre a javaslat, én is támogatnám a
megszüntetését.
Én is csatlakozom Virányi elnök úrhoz, ne legyen elaprózva a rendezvénykeret..
Labritz Béla: én nem gondolom, hogy a bölcsődei térítési díjat meg kellene szüntetni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület a javaslatokat a következő szavazati arányokkal fogadta el:
• 1. pont : 1 igen – 6 nem szavazattal nem támogatja újabb adó beveztését;
• 2. pont : 7 igen – 0 nem ;
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3a pont : 7 igen – 0 nem ;
3b pont : 7 igen – 0 nem ;
3c pont : 7 igen – 0 nem ;
3d pont: 7 igen - 0 nem;
3e pont: 7 igen – 0 nem;
3f pont: 2 igen -5 nem szavazattal nem támogatja a térítési díj megszüntetését;
4. pont: 5 igen – 2 nem ;
6.pont: 7 igen – 0 nem;
7. pont: 6 igen – 0 nem – 1 tart.;
8. pont: 6 igen – 0 nem – 1 tart.;
10a. ill. b. pont : 7 igen – 0 nem ;
10c pont: 6 igen – 1 nem;
11. pont: 7 igen – 0 nem ;
12. pont: 7 igen – 0 nem;
13. pont: 6 igen – 1 nem;
14. pont: 6 igen – 1 nem;
15. pont: 7 igen – 0 nem;
245/2017. számú Képviselő-testületi határozat:

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeletét 2018.
évre nem módosítja.
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben a
közalkalmazottak nettó 100.000,-Ft, a köztisztviselők bruttó 200 000,-Ft Cafetéria juttatást
kapnak.
3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
a) Család- és Gyermekjóléti Központ részére a többletigényei közül támogatja a gépkocsi
beszerzést, a társulás lakosságszám arányban történő finanszírozásával.
b) Városi Gondozási Központ részére a többletigényei közül támogatja az 1 fő létszám
növekedését (támogató szolgálat), valamint az alkalmazottak 12 000 Ft/fő/hó illetmény
kiegészítést.
c) Rendelőintézet részére a többletigényei közül támogatja a jelenleg engedélyezett 6 órás
közalkalmazott 2018. január 1-től napi 8 órai teljes munkaidős foglalkoztatását, és a dolgozók
előző évi illetmény kiegészítését.
d) Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részére a többletigényei közül a kért illetmény
kiegészítést jóváhagyja.
e) SZEOB Játékvár Óvoda részére a többletigényei közül nem javasolja újabb óvodai
csoport indítását (felül kell vizsgálni a bölcsődei létszámot ), az új vizesblokk kialakítására
meg kell vizsgálni a pályázati forrásban lévő lehetőségeket.
f) SZEOB Tótágas Bölcsőde részére nem javasolja a térítési díj eltörlését, az intézmény
felhasználhatja azt fejlesztésre.
4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi városi
rendezvények összegét 17,9 millió Ft-ban határozza meg. (15,9 millió + 2 millió PKKE
kérelem )
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6/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. ( városrészi keret ennyivel
csökkenjen )
7/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánosik és Tsa Kft takarítási
szolgáltatás 5 % emelését támogatja.
8/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi
Önkormányzat kérelmét támogatja. (2 400 euro pályázati önrész)
10/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület kérelmét az alábbiak szerint támogatja:
a.
csoportvezetők és művészeti csoportok támogatását az előző évhez hasonlóan 640 eFttel támogatja, ezt az összeget az együttműködési megállapodás a továbbiakban tartalmazza.
b. Nagyrendezvények támogatására biztosított összeg benne van a 4. pontban írott
összegben.
c.
Informatikai rendszer - riasztórendszer javítására 660 eFt-ot biztosít
11/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TAO támogatás
önrészeként 5 millió Ft-ot biztosít a sportegyesületek részére.
12/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd és Térsége
Széchenyi István Általános Iskolájának SZM kérelmét nem támogatja.
13/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd és Térsége
Arany János Általános Iskolájának kérelmét 1 millió Ft-tal támogatja
14./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 2018.
évben az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat végrehajtását az alábbi fontossági sorrendben:
prioritásként legyen kezelve a máriaújfalui kultúrház felújítás, Máriaújfalu vonatkozásában a
járdafelújítás (szakaszolva) és a farkasfai kultúrház felújítása, az összes felújításra 100 millió
kerüljön tervezésre.
15./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
tervezésének szempontjaival egyetért további szempontok: a bevételek pontosabb
számbavétele ( IPA ,IFA ill. ingatlanértékesítés ), pénzmaradvány pontosabb feltüntetése a
januári ülésre.
Határidő: 2018. január
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 8/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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5./ Napirendi pont:
Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés: 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő Ferenc: 2015. novembere óta működik a tanács, legnagyobb nehézség még mindig,
hogy a szentgotthárdi köztudatban még mindig nem épültünk be.
Több nagy sikert és eredményt felsorol.
Dr. Haragh László: bizottságunk azt javasolja, hogy amennyiben lehetséges élesszük fel a
cserkészet intézményét.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
246/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács
2017. évi munkájáról és az Ifjúsági Cselekvési terv megvalósulásáról szóló beszámolót az
Előterjesztés-, és az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző
dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnöke
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló
beszámoló.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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247/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2./ Napirendi pont:
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának
vizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
248/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának
vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentéseket megismerte, az azokban leírtakat
elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
3./ Napirendi pont
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják mindkét pontot.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
249/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
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1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepcióját (2017.) az Előterjesztés 1.
számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné, intézményvezető
Uhor Anita, intézményvezető
2.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az 1. pont szerint jóváhagyott Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát kétévente készítse elő.
Határidő: 2019. november
Felelős : dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
4./ Napirendi pont:
Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a grúziai Tskaltubo városával.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. 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.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
250/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra
vonatkozóan, hogy Szentgotthárd és Tskaltubo grúziai település között a későbbiekben
együttműködési megállapodás kerüljön aláírásra, felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert
az az együttműködési megállapodás előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
5./ Napirendi pont:
Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ajánlat elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. 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 bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A két ülés közti beszámolóban többször is említettem, hogy alpolgármester úr tárgyalt az
érintettekkel.Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
251/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlatát elfogadja és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozóan a Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2018. január 01-i
hatálybalépéssel határozott időre, 2020. június 30-ig szóló szerződés megkötésével egyetért.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
6./ Napirendi pont:
Közcélú közvilágítási használati megállapodás.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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, elfogadásra javasolja. Szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
252/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti Közcélú közvilágítási használati megállapodást elfogadja és felhatalmazza
Szentgotthárd város polgármesterét a Megállapodás E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrtvel történő aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
7./ Napirendi pont
Közszolgáltatási szerződés távhőszolgáltatásra.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. 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.
253/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti Közszolgálati szerződést elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd város
polgármesterét, Huszár Gábort a Szerződés aláírására a RÉGIÓHŐ KFT-vel.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
8./ Napirendi pont:
1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
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 a rendelet módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017.(XI.30.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.2) önkormányzati rendelet módosításáról.
9./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét
a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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10./ Napirendi pont:
A fizető-parkoló rendszer üzemeltetésének tapasztalatai, fenntartásának, rendjének
áttekintése.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 18. 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, egyedül a díjak
vonatkozásában nem volt egyetértés.
Pénzügyi bizottság javasolta, hogy az egyéni vállakozók is kerüljenek bele a kedvezményes
rendszerbe. Nagyon sok megkeresés érkezik azoktól, akik nem városunkban élnek, de itt
dolgoznak, ők is vennének éves bérletet, pláne ha kedvezményes áron jutnának hozzá.
Lábodi Gábor: minden részletét támogatom az előterjesztésnek, kivétel a díjemelést. 240 Ftról 320 Ft-ra emelkedne a javaslat szerint, de én ezt túlzónak tartom. A 320 Ft nagyvárosi
óradíj, 280 Ft –ot el tudnék képzelni.
Huszár Gábor: nem gondolom, hogy az óradíjról külön vitát kellene indítanunk.
Dr. Sütő Ferenc: lakossági megkeresés alapján mondom el, hogy a belvárosban zajló építési
munkálatok miatt jó néhány parkolót nem lehet használni. Számíthatnak e az ott lakók némi
kompenzációra?
. Mindenképp javaslom, hogy az 1 órás parkolási időkorlátot megemeljük 2-re.
Huszár Gábor: kompenzációt csak a beruházótól lehetne kérni, hiszen ő foglalja el a
helyeket.
Kovács Márta Mária: úgy gondolom, hogy ha fenntartható rendszert szeretnénk, akkor a
parkolóautomaták beszerzése elengedhetetlen.
Huszár Gábor: ezzel az emelt díjjal tudjuk ösztönözni a szentgotthárdiakat, hogy váltsa ki az
éves parkolóbérletet. Szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
254/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft.,
mint üzemeltetőnek a fizető-parkoló rendszer üzemeltetésének tapasztalatai, fenntartásának,
rendjének áttekintése elnevezésű beszámolóját elfogadja. Az önkormányzat és a SZET
Szentgotthárdi Kft. között a városi fizető-parkolási rendszer üzemeltetésére létrejövő új
megállapodás tervezetét a képviselő-testület 2017. decemberi ülésére jóváhagyás céljából elő
kell terjeszteni.
Határidő:

2017. decemberi képviselő-testületi ülés
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Felelős:

Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Gál József SZET Szentgotthárdi
Kft. ügyvezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért a kék
parkolási zóna megszüntetésével, amelyek területén amennyiben lehetséges fizető-parkolókat
kell kijelölni. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (3) bekezdése alapján
a SZET Szentgotthárdi Kft-nek, mint üzemeltetőnek a fizető-parkolóknak tervezett területek
foglaltságát, illetve a fizető-parkolók kijelölésével kapcsolatos egyéb szükséges
intézkedéseket meg kell vizsgálnia és ezek ismeretében a 2018. januári ülésére ismételten elő
kell terjeszteni.
Határidő:
2018. januári képviselő-testületi ülés
Felelős:
Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Gál József SZET Szentgotthárdi
Kft. ügyvezető
A képviselő-testület 4 igen – 1 nem - 2 tart. ill. 5 igen – 0 nem – 2 tart. arányú szavazással
megalkotja Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (XI. 30.)
önkormányzati rendeletét
a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről.
11./ Napirendi pont:
M8 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos területértékesítés 0237/3 hrsz.
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.
A déli oldalon a nyugati lehajtó sáv nincs bejelölve a térképen. De kezdeményezni fogjuk,
hogy annyival csökkentve legyen a terület, mint amennyi a lehajtósáv kialakításához
szükséges.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
255/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Szentgotthárd, külterület 0237/3 hrsz-ú ingatlanból az M8 gyorsforgalmi út
Körmend-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósításához szükséges 4877 m2-es
területrészt – mely az UTIBER Kft. (1115 Budapest, csóka u. 7-13.) 43.122 munkaszámú
kisajátítási vázrajz alapján keletkező szentgotthárdi 0237/6 hrsz-ú ingatlant a Magyar Állam
képviselője által megajánlott áron nem tudja értékesíteni tekintettel arra, hogy az összeg nem
éri el az ingatlan könyv szerinti értékét.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a területét legalább a nyilvántartási értéken kívánja
értékesíteni, amely bruttó 1.463.100.-Ft.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
amennyiben Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a fenti árat nem fogadja el, úgy az
kisajátítási eljárás keretében kerül megállapításra a vételár.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos
12./ Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és vízdíjhátralékáról.
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Előterjesztés : 20. 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.
256/2017. 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
13./ Napirendi pont
Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú garázs bérbeadása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
Huszár Gábor: eszközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
257/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
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1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Széll
K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú, 19 m2 alapterületű garázsra az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól
szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat
mellőzése alapján Black-Velvet 2005 Kft-vel (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. sz.)
történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá.
Bérleti díj: havi 10.000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 12.700.-Ft/hó.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. 12.01-től 2018. április 30-ig szól.
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft. közlése szerint. E bérleti
szerződés lejártát követően ezt a helyiséget bérbeadásra meg kell hirdetni.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,
14./ Napirendi pont
Testvér – települési együttműködések pályázat.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
258/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Bethlen Gábor Alapkezelő
Nonprofit Zrt. által kiírt „Testvér – települési programok és együttműködések” elnevezésű
pályázati felhívásra és vállalja az étkezés és szállásfoglalás kapcsán felmerülő 43,66%-os
reprezentációs adó megfizetését.
A pályázatot úgy kell beadni, hogy minél jobban ki lehessen használni a pályázati kiírás adta
lehetőségeket.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
III. EGYEBEK

dr. Haragh László: adventi hangversenyt tartunk a hétvégén a kethelyi templomban
szombaton 15.30 órakor. Mindenkit szeretettel várunk!
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Felső úton korábban már ellopták a kerítésoszlopokat, utána ez szalagokkal lett jelölve,
viszont a szalag sincs már ott, azt is valaki elvitte.
Lábodi Gábor: a termelői piaccal kapcsolatban érkezett jelzés, hogy ismét a felfestett
területekre pakolnak árusok ill. oda pakolnak ahol az autók behajtanának. Az a bérlő szenved
így leginkább hátrányt, aki tőlünk bérel az üzlethelyiséget.
Huszár Gábor: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk.

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 15:50 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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