Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
160-31/2017. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26-án
14: 09 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

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

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője,
Kovács-Buna József a SZIP kft. ügyvezetője,
Dr. Orbán István a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetője,
Dr. Temesi Sándor a Morrow Medical Zrt. képviselője,

Távol vannak:

Szalainé Kiss Edina
Dr. Sütő Ferenc képviselők,
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Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
 „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2018. évi üzleti terve”;
 „Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti terve”;
 „Gotthard-Therm Kft. 2018. évi üzleti terve”; valamint,
 „DIGI adótornyok és antennatartók létesítése, szerződések jóváhagyása.”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
221/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a
 „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2018. évi üzleti terve”;
 „Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti terve”;
 „Gotthard-Therm Kft. 2018. évi üzleti terve”; valamint,
 „DIGI adótornyok és antennatartók létesítése, szerződések jóváhagyása.”
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:
Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a
városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sportfinanszírozás áttekintése.
Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.
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:
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek
érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló
földterületek, erdők, külterületi mezőgazdaság ingatlanok hasznosításáról.
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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:
A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés: 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
2./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
3./ Napirendi pont
Német Nemzetiségi Önkormányzat tábla kihelyezési kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 10. 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:
Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
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4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
5./ Napirendi pont:
Javaslat a polgármester jutalmazására.
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
6./ Napirendi pont:
Testvérvárosi megállapodás Csíkszépvíz községgel.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
7./ Napirendi pont
Szentgotthárdi Ipari Park Kft. társasági szerződésének módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
8./ Napirendi pont:
M8 gyorsforgalmi út – hozzájárulás a vízvezetési szolgalmi joggal érintett telkek
felosztásához.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
9./ Napirendi pont:
Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített eljárás – vélemények ismertetése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
10./ Napirendi pont:
Adatkezelési szabályozása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd 1275., illetve 1276 hrsz-ú ingatlanokkal ( volt Falco telephely ) kapcsolatos elvi
döntés.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
12./ Napirendi pont
Sztg- Zsidahegy 0112/23 hrsz-ú ingatlan vásárlás.
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 /
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 /
14:31 órakor Dömötör Sándor képviselő megérkezett az ülésre. A képviselő- testület
határozatképes, 7 fővel.
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.
Szeptember 28-án „Kern-Koltai Napok” c. programsorozat kezdődött városunkban.
Szeretném bemutatni a programsorozatról készült kisfilmet.
Szeptember 29-én Budapestre utaztam tárgyalni.
E napon kezdődött a Vasútmodell Kiállítás, ahol Labritz Béla alpolgármester úr köszöntötte a
megjelenteket.
Majd a Refektóriumban került megrendezésre a SI-HU partnertalálkozó, ahol Labritz Béla
alpolgármester, valamint Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző vett részt.
Október 2-án a TOP Ipari Park fejlesztés kapcsán projektmegbeszélést, majd nagyvezetői
értekezletet tartottunk.
Aztán a Refektóriumban a zeneiskola növendékeinek hangversenyen tettem tiszteletemet.
Október 3-án a „Zöld Város” tervezésével kapcsolatban egyeztettünk.
E napon köszöntöttem Molnár Piroskát 40 éves jubileuma alkalmából.
Október 4-én kezdődött Győrben a 2 napos „2017. évi III. ETT Műhely” c. rendezvény, ahol
jelen volt Huszár Veronika pályázati ügyintéző is.
Október 5-én a színházban az idősek világnapja alkalmából köszöntöttem a megjelenteket.
Október 6-án Rátóton az aradi vértanúk emléknapja alkalmából megrendezett
megemlékezésen tettem tiszteletemet.
Majd Szombathelyen egy üzleti vacsorán vettem részt.
Október 7-én Szombathelyre utaztam, ahol tiszteletemet tettem a Vas Megyei Tűzoltó
Találkozón.
Október 8-án A Sakk Kupán köszöntöttem a megjelenteket.
Október 9-én a Helyi Védelmi Bizottsági ülésen tettem tiszteletemet.
Majd a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatban egyeztettünk.
Aztán Nagykanizsára utaztam, ahol a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ
Taggyűlésén vettem részt.
Október 10-én Szombathelyen a Megyeházán tárgyaltam.
Október 12-én a szlovén főkonzullal tárgyaltam.
Majd az egyházmegye oktatásért felelős szakember látogatott hivatalunkba.
Aztán Győrbe utaztam, ahol a Kohut Viktorral egyeztettem, a máriaújfalui
szennyvízprojekttel kapcsolatban.
Ezt követően Budapesten a volt Kaszagyár épület és az Ipari Park kapcsán tárgyaltam.
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Este a Magyar Nemzeti Galériában tettem tiszteletemet Spanyolország Nemzeti Ünnepe
alkalmából megrendezett fogadáson.
E napon a Diabétesz Klub rendezvényén Dr. Haragh László képviselő tette tiszteletét.
Október 13-án Budapesten Cseresznyés Péter államtitkár úrral tárgyaltam.
Aztán Felsőszölnökön az Országos Szlovén Önkormányzat székháza előtt felállított Pável
Ágoston mellszobor avatásán vettem részt. Majd Szombathelyen Kiss Mária művésznő
gáláján tettem tiszteletemet.
Október 14-én került megrendezésre Szépvízen a X. Káposztavágás és Vásár, ahol Labritz
Béla alpolgármester és Farmasi Albert gépjárművezető képviselte városunkat.
Farkasfán került megrendezésre az ”Idősek Napja” c. rendezvény, melyen köszöntöttem a
megjelenteket.
Majd Szombathelyre a Príma Díj átadó gálán tettem tiszteletemet és köszöntöttem a két
szentgotthárdi jelöltet:
Simon Gábort, a Simon Belsőépítész Kft. ügyvezetőjét, aki a „2017. év vállalkozója” díjra lett
jelölve, és
Horváth Kristófot, táncost, táncoktatót, akit pedig Ifjúsági Príma jelöltként indítottunk.
E napon a Refektóbriumban megrendezett kórustalálkozón Kovács Márta MáriAképviselő
asszony tette tiszteletét.
Október 15-én Rábafüzesen került megrendezésre az ”Idősek Napja” c. rendezvény, melyen
köszöntöttem a megjelenteket.
Október 16-án a volt Laktanya épületével kapcsolatban egyeztettünk.
Majd a TOP Ipari Park fejlesztés kapcsán projektmegbeszélést tartottunk.
Aztán Szombathelyen a Megyeházán tárgyaltam.
Október 17-én PKKE, majd TDM megbeszélést tartottunk.
E napon Balatonfüredre utaztam, ahol 2 napos Infotér Konferencián vettem részt.
Október 20-án Szombathelyen a Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság által szervezett
elismerés-átadási ünnepségén és állófogadáson tettem tiszteletemet.
Majd szintén Szombathelyen, az „1956-os forradalom és szabadságharc” 61. évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepi megemlékezésre szóló meghívásnak tettem eleget.
Október 23-án városunkban tartott ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson tettem
tiszteletemet.
Október 24-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamint az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Október 25-én tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, valamint az
Idősügyi Tanács.
Október 26-án a Lipában megrendezett Interreg V-A Szlovénia-Magyarország
Együttműködési Program projektjének nyitórendezvényén tettem tiszteletemet.
E napon Sárváron került megrendezésre a „II. Regionális Tematikus Műhelymunka”, melyen
Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző vett részt.
A polgármester szabadsága:
2017. október hó:
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti
ütemezés
október 9-12
4 nap

Ténylegesen igénybe vett szabadság
-

Két fontos témáról is szeretnék beszélni, ami biztosan foglalkoztatja a lakosságot is.
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Az OPEL Szentgotthárd vezetésével szinte napi kapcsolatban vagyok, ugyanúgy a
Külügyminisztérium munkatársaival és a HIPA munkatársaival is.
ismerrteti a témában kapott levelet:

Szentgotthárd is tagja a foglalkoztatási paktumnak,amelynek vezetőivel sikerült
leegyeztetnem, hogy amennyiben szükséges, jelentős összegeket tudnak átcsoportosítani a
szentgotthárdi munkaerő átképzésre. Lehetőség lehet GINOP-os források átcsoportosítására
is.
Orvosi ügyeleti ellátás kapcsán felolvassa a Morrow Medical Zrt. levelét.
14:31 órakor Dömötör Sándor megérkezett a terembe. A képviselő-testület határozatképes, 7
fővel.
Virányi Balázs: bizottságunk is hosszasan tárgyalta a felvetett problémákat. Arra jutottunk,
hogy vizsgáljuk meg a kommunális adó bevezetésének lehetőségét.
Nem gondolom, hogy megszűnne az OPEL Szentgotthárdon, de termelési volumen csökkenés
biztosan lesz.
Huszár Gábor: a 20%-nyi termeléscsökkenés a 2014-es adatokat fogja hozni.
Lábodi Gábor: úgy gondolom, hogy ha az interneten nem teszek bejegyzést, akkor az
ügyelettel kapcsolatos tárgyalások nem jutnak idáig.
Én is beszéltem Rédei úrral telefonon, baráti hangnemben beszélgettünk, ígéretet kaptam az
ellátás biztosítására.
A 20 % -nyi termeléscsökkenés a város költségvetésében is csökkenést fog okozni,
városunknak bevételekre van szüksége.
A fürdő beszámolójából látszik, hogy vendégszám csökkenés tapasztalható, mely természetes
folyamat, vége lett a nyári szezonnak. Ezért nem értem, hogy a fogorvosi rendelő
bérbeadásából származó bevételről miért mond le. Nemzetközileg elismert fogorvos praktizált
eddig a fürdőben, aki szerette volna bővíteni a rendelőt, de ezt nem engedték neki.
Huszár Gábor: nem gondolom, hogy a fürdő lemondana erről a bevételről, biztosan csak
részinformációkkal rendelkezik képviselőtársam.
Kovács Márta Mária: úgy gondolom képviselőtársam túlbecsüli szerepét az ügyeleti
ellátással kapcsolatos tárgyalások kapcsán.
Az előterjesztésben található egy táblázat, mely az adóbevételeket tartalmazza, tisztán látható,
hogy az iparűzési adóbevételek a 2015. évi szinten állnak. Ez még nem okoz problémát a
költségvetésünkben.
A többi adónemen is látszik, hogy a tervezett szinten állnak. Szeretném megköszönni az
adócsoport tevékenységét.
A jogi bizottság nem támogatja újabb adónem bevezetését.
Az is felmerült, hogy esetleg a telekadót szüntessük meg, de ott is jelentős a bevétel.
Jelzést kaptam arról, hogy a tanulóknak meghirdetett pályázatra kevés a pályázó, szeretnék
mindenkit a jelentkezésre buzdítani.
A fürdő gazdálkodásával kapcsolatban kedvező eredmények jönnek, a 2016. évet
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túlszárnyalja. Feltételezem, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos helyzet átmeneti.
A SZET Szentgotthárdi Kft. gazdálkodása a 8 hónap viszonylatában kedvező, sajnos a
kintlévőségek terhelik a céget, ezek behajtása érdekében mindent meg kell tennie a cégnek.
Huszár Gábor: szeretném kérni dr. Simon Margitot, hogy néhány soros levélben
tájékoztasson a jövő héten a fogorvosi rendelő bérbeadásával kapcsolatban. .
Lábodi Gábor: úgy gondolom, hogy azt a telekadót, amit nem tudunk behajtani, nem a
lakossággal kellene megfizettetni. Nem fogom támogatni a kommunális adóval kapcsolatos
felvetést.
Dr. Haragh László: bizottsági ülésünkön mi is hosszasan beszéltünk újabb helyi adó
bevezetéséről, de úgy gondolom, most ez még nem szükséges.
A fürdőben kapcsolatos helyiségek bérbeadása nem gondolom, hogy testületi hatáskör lenne.
Kovács Márta Mária: pontosítani szeretném, hogy nem terveztünk 80 millió Ft-os telekadó
bevételt.
Virányi Balázs: nem a lakossággal szeretném megfizettetni a jelenleg behajthatatlan adót,
csak szeretném biztonságban tudni a kötelező feladatok ellátását.
Az, hogy megvizsgáljuk a lehetőséget még nem jelenti, hogy be is vezetjük.
Huszár Gábor: az egyetlen település vagyunk a környéken, ahol nincsen kommunális adó.
Dr. Dancsecs Zsolt: azt szeretném tisztázni, hogy helyi adót csak az év elején lehet bevezetni,
a települési adót lehet évközben.
Labritz Béla: én is úgy gondolom, hogy Lábodi képviselőtársam túlbecsüli szerepét,
véleményem szerint polgármester úr ill. jegyző úr van felhatalmazva tárgyalásokra.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Először az
eszközkezelő bizottság javaslatát teszem fel.
A Képviselő-testület 6 igen – 1 tart. ill. 4 igen – 3 nem arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
222/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) 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.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben esetlegesen
bevezetendő adók kapcsán felkéri a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt a
kommunális adó bevezetése lehetőségének megvizsgálására a novemberi testületi ülésig.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2./ Napirendi pont:
Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a
városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sportfinanszírozás áttekintése.
Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.
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 /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Annyit javaslatot tettek, hogy a horgászat is kerüljön be a sportágak felsorolásába.
Dr. Haragh László: bizottságunk nagyon fontosnak tartja az iskolások úszásoktatását,
Szentgotthárd szinte a vizek városa, ez az adottság nincsen kihasználva, szeretnénk ha az
evezős sportra a jövőben nagyon hangsúlyt fektetnénk.
Sportlétesítményeinket a saját csapataink kedvezményes díjért vehetik igénybe, de annyian
vannak, hogy most már időbeli korlátot is be kellene vezetni, A zsidai városrészen található
sportpálya idén el volt hanyagolva, szeretnénk ha kezelése felülvizsgálatra kerülne.
Virányi Balázs: az iskolai úszásoktatás kapcsán tett javaslattal nem tudok egyetérteni, hiszen
nem a mi feladatunk. Több, mint 200 millió Ft-ot fizetünk hozzájárulás címén a szolidaritási
alapba.
Én javasolnám, hogy a koncepcióból vegyük ki az iskolai úszásoktatás támogatását.
Huszár Gábor: 660 ezer Ft-ot tud a gyermekek úszásoktatására a fenntartó, ez 18 alkalmat
fed le. Adjuk meg a gyerekeknek a heti úszási lehetőséget, 32 alkalomról lenne szó, 14 plus
alkalmat kellene nekünk finanszírozni.
Virányi Balázs: nem csak szentgotthárdi gyerekek részesülnek úszásoktatásban, fenntartom,
hogy a fenntartó feladata a finanszírozás.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Először Virányi
képviselőtársunk javaslatáról.
A képviselő-testület 2 igen – 5 nem szavazattal elutasította Virányi Balázs javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
223/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város
Sportkoncepciója 2015” című dokumentum aktualizálását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
• a meglévő adottságainkat kihasználva az evezős sport a jövőben kerüljön
jobban előtérbe,
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• a sportlétesítmények esetén a kedvezményes bérleti díjak időtartamáról az
Önkormányzati Erőforrások bizottság döntsön a jövőben,
• a létesítményeinket igénybe vevő sportegyesületek pénzügyi igényeiket ill.
terembérletre vonatkozó igényeiket nyújtsák be a hivatalhoz még a
támogatások felosztása előtt
• a sporthorgászat kerüljön be a sportkoncepcióba a támogatható sportágak közé
2.

A Képviselő-testület a sportszervezetekben folyó munkáról és a sportlétesítmények
működtetésének áttekintéséről szóló beszámolót az előterjesztés 2. és 3. számú
melléklete szerint az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
• megköszöni és kiemeli a sportreferens munkáját
• a zsidai sportpálya karbantartása kapcsán vizsgálni kell annak lehetőségét,
hogy az esetleg kerüljön a SZET Szentgotthárdi Kft-hez

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
3./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek
érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló
földterületek, erdők, külterületi mezőgazdaság ingatlanok hasznosításáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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.
224/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Javaslat:
• meg kell vizsgálni a garázsok értékesítésének lehetőségei ehhez a SZET
Szentgotthárdi Kft. készítsen kimutatást az értékesíthető garázsokról
• a József Attila u. 30. sz. alatti területen az építkezés kezdődjön el legkésőbb 2017.
novemberében. Az önkormányzat nem zárkózik el attól, hogy az építkezés beindulása
után beépítés céljából egy telekösszevonással ebbe a beruházásba bevonja a
Széchenyi út 10. alatti ingatlan is
• a Rába partján a kertbarátok által használt kertek jogi helyzetének rendezése
érdekében a hivatal és a polgármester tegyen újabb írásbeli javaslatot a minisztérium
felé
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat a 2018. évre
vonatkozó az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja.
Határidő: azonnal és folyamatos,
Felelős: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző
4./ Napirendi pont:
A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés: 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, minden esetben az a., pontokat javasolják elfogadni.
Felmerült a fürdő körüli fekvőrendőrök elbontása, ezzel a bizottságok nem értenek egyet, de
javaslatot tettek, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy kisebb magasságúak
legyenek.
Kovács Márta Mária: bizottságunk álláspontja az, hogy felesleges erre pénzt biztosítani.
Labritz Béla: én is egyet tudok ezzel érteni.
Virányi Balázs: a vizsgálat semmiféle következményekkel nem jár.
Huszár Gábor: először a 4. a. pont kivételével fogom feltenni a pontokat szavazásra.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással elfogadta az 1-3. ill. 5-7.
pontokat.
A Képviselő-testület 5 igen – 1 nem -1 tart. arányú szavazással elfogadta az 1-3. ill. 5-7.
pontokat.
225/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
Kilián Gy. utca mindkét oldalán várakozási tilalom elrendelésével naponta 7:00 –
17:00 óra közötti időszakban. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2017. évi
költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
Szabadság téri Liget déli oldalán lévő útszakasz lakóingatlanok felöli oldalán az Árpád
úti végétől 30 m hosszon megállási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz
szükséges fedezetet 2017. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
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Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől a Tompa M. utca kereszteződéséig
terjedő szakaszán megállási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges
fedezetet a 2017. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, István király utcában, illetve a termálfürdő Füzesi út felöli bejáratánál
lévő forgalomlassító küszöbök (fekvőrendőrök) eltávolításával.
Meg kell vizsgálni ugyanakkor a jelenlegieknél alacsonyabb forgalomlassító küszöb
(fekvőrendőrök) kihelyezésének lehetőségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
5.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd,
Hunyadi J. utca József A. utca Május 1. út közötti szakaszán új gyalogos-átkelőhely
kijelölését nem támogatja. Az utca forgalomtechnikai kérdésére a volt kaszagyári
tömbterület, illetve a volt Hunyadi út buszpályaudvar rendezésekor vissza kell térni.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
készüljön egy felmérés azokról a nagy forgalmú, nehezen belátható
útkereszteződésekről, illetve - csatlakozásokról, ahová forgalomtechnikai tükrök
kihelyezése indokolt. A megvalósításukhoz szükséges fedezetről pedig a pénzügyi
lehetőségek függvényében a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
költségvetése elfogadásakor dönt.
Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
7.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd, Jókai M. utca 2-6. számú ingatlanok előtti szakaszon várakozási tilalom
elrendelésével. „kivéve engedéllyel” feliratú kiegészítő táblával ellátva A korlátozással
érintett útszakaszon történő várakozást a Szentgotthárd, Jókai Mór utca 2., 4., 6. számú
ingatlanokon lakó gépjármű tulajdonosok részére lehet engedélyezni.
A
megvalósításhoz szükséges fedezetet 2017. évi költségvetése út – híd keret terhére
biztosítja.
Határidő: 2017. november 30.
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Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Haragh László: arra hívta fel bizottságunk a figyelmet, hogy városunk egyik legnagyobb
turisztikai látványossága a ciszter templom, melynek látogatotthatóságára még mindig nem
született megnyugtató megoldás.
Virányi Balázs: most jött ki egy új kormányrendelet, mely a turisztikai cselekvési tervet is
érinti, szertnénk kérni, hogy amennyiben aktualizálásra kerül a cselekvési terv, ezzel
összehangban történjen.
Lábodi Gábor: a kormány a gyógyturizmusra nagy hangsúlyt fektet, a beszámolóban erről
nincs is szó. A fürdő gyógyfürdő, de nem működik a gyógyászati részleg.
A részleg újranyitásának lehetőségét meg kellene vizsgálni.
Huszár Gábor: ebben szerepet kell vállalni a hotelnak is.
Kovács Márta Mária: támogatni tudom, hogy táblák kerüljenek kihelyezésre, akár idegen
nyelvű szöveggel is.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem- 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
226/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai beszámolót és
a Turisztikai Cselekvési Terv 2015-2017. program végrehajtásáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
• napirenden kell tartani a barokk templom látogathatóságának biztosítását, ill. a
kolostorudvar látogathatóvá tételét.
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•

a frissen elkészült országos turisztikai irányelveket bele kell dolgozni a 4. sz.
mellékletbe

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit TDM elnök, Gotthard-Therm Kft. igazgató
Károly Andrea, PKKE elnök
Gál József SZET Szentgotthárdi Kft. igazgató
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
2./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 9. 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.
227/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában
• az „A” típusú pályázat esetén 10 főt részesít ösztöndíjban.
Határidő : 2017. december 07.
Felelős : Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában
• az „A” típusú pályázat esetén 5.000, Ft/fő/hó támogatást nyújt.
Határidő : 2018. január 31. az első (5 havi) rész átutalására
Felelős : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
3./ Napirendi pont
Német Nemzetiségi Önkormányzat tábla kihelyezési kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 10. 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.
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
228/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
kizárólagos tulajdonában álló szentgotthárdi 2398 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd,
Kodály Z. u. 11. sz. alatti ingatlanon található épület keleti falára a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Szentgotthárd - Rábafüzes maximum 80x80 cm méretű az I. világháború
befejezésének 100. évfordulójára és annak áldozataira továbbá az épület múltjára emlékező
emléktáblát helyezzen el a kérelemben írt szövegezéssel.
Meg kell vizsgálni azt is, hogy az épület falának felújítására a 2018. évi költségvetés
biztosíthat-e fedezetet.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
4./ Napirendi pont:
Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.
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 az emelést.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
229/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 1. és 2018.
december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a
középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési
térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákat az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint fogadja el.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben
az élelmezési nyersanyagnorma emelését az Önkormányzat döntése szerinti
mértékben fogadja el.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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5./ Napirendi pont:
Javaslat a polgármester jutalmazására.
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: ennél a napirendnél át fogom adni az ülés vezetését alpolgármester úrnak.
Azt szeretném előzetesen elmondani, hogy amennyiben megszavazásra kerül a jutalom, akkor
a teljes összeget jótékonysági célokra fogom fordítani.
Labritz Béla: szavazás következik arról, hogy Huszár gábor kizárásra kerüljön a szavazásból.
Huszár Gábor polgármester kizárását a képviselő-testület 6 igen – 0 nem arányban elfogadta.
A képviselő-testület határozatképes maradt 6 fővel.
Lábodi Gábor: a vitában részt veszek, de nem vagyok hajlandó szavazni a kérdésről.
ükség: úgy gondolom, hogy polgármester úr ezért kapja a fizetését.
Kovács Márta Mária: szűkszavú az előterjesztés, de elég csak a két ülés közti polgármesteri
beszámolókat elolvasni, mennyi helyen képviseli városunk érdekeit.
Dömötör Sándor: polgármesterünk nem heti 40 órában végzi munkáját.
Dr. Haragh László: úgy gondolom, hogy erő felett végzi munkáját polgármesterünk.
Lábodi Gábor kijelentkezett, a képviselő-testület határozatképes maradt 5 fővel.
Labritz Béla: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 5 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
230/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester részére 2017. évi eredményes munkája elismeréseként bruttó
3.589.800,- Ft egyszeri jutalmat állapít meg.
Határidő: a kifizetésre 2017. november 30.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
15:52 órakor Huszár Gábor, polgármester, és Lábodi Gábor képviselő visszakapcsolta
mikrofonját. A képviselő-testület határozatképes, 7 fővel.
6./ Napirendi pont:
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Testvérvárosi megállapodás Csíkszépvíz községgel.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. 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.
231/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd és az erdélyi Szépvíz települések között testvértelepülési kapcsolat jöjjön létre,
és felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
testvérvárosi megállapodás aláírására a melléklet szerinti szövegezés alábbi kiegészítésével:
„a kezdeményezések és a kapcsolat céljának megvalósítása érdekében a felek, lehetőség
szerint, évente értékelik az együttműködés tapasztalatait”.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
7./ Napirendi pont
Szentgotthárdi Ipari Park Kft. társasági szerződésének módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
232/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft
Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:
Az Alapító Okirat kiegészül a cég idegen nyelvű rövidített elnevezéseivel:
„Németül: Business Park Szentgotthárd GmbH
Angolul: Business Park Szentgotthárd Ltd „
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kovács - Buna József a Kft. ügyvezetője
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8./ Napirendi pont:
M8 gyorsforgalmi út – hozzájárulás a vízvezetési szolgalmi joggal érintett telkek
felosztásához.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
233/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a vízvezetési szolgalmi jog
jogosultja hozzájárulását adja az UTIBER Kft. - 1115 Budapest Csóka u. 7-13. – által
készített 43.122 munkaszámú, az M8 gyorsforgalmi út Körmend kelet (86.út) – Rábafüzes
(osztrák határ) közötti szakasz kisajátítási terve szerinti telekalakításhoz a következő táblázat
szerint:
tervlap sorszáma
81
79
82
83
71
76
75

vízvezetési szolgalmi joggal érintett
telkek hrsz-a, amelyeket a vízvezetési
szolgalmi jog terhelni fog
0232/34, 0232/38
0240/6
0237/11
0253/1 , 0253/3
0244/1, 0244/2,0244/3, 0244/4
0264/5
0264/3,0264/4

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
9./ Napirendi pont:
Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített eljárás – vélemények ismertetése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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234/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett partnerségi vélemény
vonatkozásában az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalmú döntést hozza.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
10./ Napirendi pont:
Adatkezelési szabályozása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 17. 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 rendelet megalkotását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017.(X.27.) önkormányzati rendeletét
a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló
41/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
11./ Napirendi pont:
Szentgotthárd 1275., illetve 1276 hrsz-ú ingatlanokkal ( volt Falco telephely ) kapcsolatos elvi
döntés.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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. Egyetértettek abban, hogy készüljön
környezetvédelmi hatástanulmány és ne zárkózzunk el attól, hogy a jövőben megvásároljuk a
területet.
Virányi Balázs: bizottságunk úgy döntött, hogy a hatástanulmányt az eladó készíttesse el.
Úgy gondolom, hogy parkolókat ott kell kialakítani ahol szükség van rá, nem pedig kieső
területeken.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
235/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 1275., illetve
1276. hrsz.-ú ingatlanok/ingatlanrészek megszerzésével, használatával kapcsolatban a
következő döntést hozza: Első lépésként a terület egy részének bérbevételével ért egyet
továbbá a terület tulajdonjogának esetleges megszerzése kapcsán egyetért az előzetes
tárgyalások megkezdésével. A tulajdonosokkal való tárgyalásokkal megbízza a
polgármestert azzal, hogy a tulajdonjog megszerzése előtt fel kell kérni a tulajdonosokat,
hogy készíttessenek a területre környezetvédelmi hatástanulmányt.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
12./ Napirendi pont
Sztg- Zsidahegy 0112/23 hrsz-ú ingatlan vásárlás.
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.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
236/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Florasca
Környezetgazdálkodási Kft. 9354 Osli, Tőzegüzem hrsz.: 035/6 kizárólagos tulajdonában álló
szentgotthárdi 0112/23 hrsz-ú, 2 ha 3315 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan
megvásárlása kapcsán az alábbiakkal ért egyet: a területet az önkormányzat az Őr-Nyék
Hagyományörző és Harcművészeti Alapítvánnyal (9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 51.) közösen
vásárolják meg bruttó 4 500 000, -Ft vételárért úgy, hogy az Alapítvány bruttó 1.500.000.Ft-ot, Szentgotthárd Város Önkormányzata fizet meg. Az ingatlan megvásárlásával osztatlan
közös tulajdon keletkezik.
Forrás: 2017. évi tartalék
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos
16:02 órakor Huszár Gábor távozott a teremből. Átadta az ülés vezetését Labritz Béla
alpolgármesternek, a képviselő-testület 6 fővel határozatképes maradt.
III. EGYEBEK

Labritz Béla: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk.
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Labritz Gábor, alpolgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 16:02 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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