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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
160-28/2017. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én            
14: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Haragh László, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 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,  

Komáromi József, 
     
Távol vannak:  Szalainé Kiss Edina képviselő, 
 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
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Javasolja, hogy vegyék előre a nyílt napirendek közül a „Bizottsági tagság megszűnése, új tag 
választása” című előterjesztést.  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a  

 „Az I. számú  gyermek háziorvosi körzet vállalkozói formában történő ellátása ( dr. 
Haj Muhammad Anwar )” valamint, 

 „ Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából 
adományozható díjakra.”  

című előterjesztéseket. 

 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

203/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete előre veszi a nyílt napirendek 
közül a „Bizottsági tagság megszűnése, új tag választása” című előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

  „ Az I. számú gyermek háziorvosi körzet vállalkozói formában történő ellátása ( dr. 
Haj Muhammad Anwar kérelme )” valamint,  

 „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából 
adományozható díjakra.”   

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 / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
2./ Napirendi pont: 
Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program 
felülvizsgálata. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
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II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont 
Bizottsági tagság megszűnése, új tag választása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Településképi Arculati Kézikönyv. 
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 / 
 
3./ Napirendi pont 
Köznevelési intézmények beszámolója. 
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 / 
 
4./ 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 / 
 
5./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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 / 
 
6./ Napirendi pont: 
PresiDance TSE kérelme. 
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 / 
 
7./ Napirendi pont 
Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme. 
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 / 
 
8./ Napirendi pont: 
Régióhő Kft.-be jelölések. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
9./ Napirendi pont: 
A 188/2017-es számú, a fürdő működését vizsgáló munkacsoport beszámolójáról szóló 
határozat visszavonása. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
Előterjesztés : 14. 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: 
Művészeti galéria kialakítása Szentgotthárdon. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. 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 / 
 
11./ Napirendi pont: 
Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnok felújítása pályázat III. ütem. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
12./ Napirendi pont 
1/2017. ( II. 2. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
13./ Napirendi pont: 
Változtatási tilalom elrendelése. 
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 / 
 
14./ Napirendi pont: 
A temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
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 / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
15./ Napirend pont: 
A SZIP Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
16./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság 
törzstőke leszállítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 21. 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: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  
Augusztus 31-én a Szlovén Köztársaság újonnan kinevezett magyarországi nagykövetét, Dr. 
Robert Kokaljt fogadtam Hivatalunkban. 
Szeptember 4-én a Falco-val kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, majd nagyvezetői 
megbeszélést tartottunk. 
Szeptember 5-én egy ipari parkos megbeszélést tartottunk, majd Fullajtár Istvánnal, Florasca 
Kft. képviselőjével tárgyaltam. 
Aztán Szombathelyre utaztam a Városházára, ahol a Máv-Start Zrt. által megrendezett „térség 
vasúti fejlesztéséről” szóló tájékoztatón vettem részt. 
Szeptember 6-án Király Ferenccel, majd Varga Andrással tárgyaltam, aztán a Máriaújfalui 
szennyvíz projekttel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 
E napon tartottunk egy egyeztető megbeszélést a „Zöld Szentgotthárd” programmal 
kapcsolatban valamint a pályázatokkal kapcsolatban is. 
Szeptember 7-én Koszár Zsolttal tárgyaltam. Majd a Galériával kapcsolatban megbeszélést 
tartottunk a Konzulátuson. 
Délután a háziorvosokkal való egyeztetésen vettem részt. 
Szeptember 8-án Budapestre utaztam, ahol a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatban a 
Colas-al tárgyaltam. 
Szeptember 9-én a „Zöld Szentgotthárd” c. rendezvényen köszöntöttem a megjelenteket. 
Szeptember 11-én Dr. Székely Jánost, a Szombathelyi Egyházmegye új megyéspüspökét 
fogadtam Hivatalunkban, ahol az intézményvezetők ill. helyettesek is megjelentek. 
Szeptember 12-én Hévízen a „Helyi értékek” c. konferencián és kiállításon tettem 
tiszteletemet. 
Szeptember 13-án a Digi Mobil Kft. képviseletében Németh Róberttel tárgyaltam. 
E napon kontroll megbeszéléseket tartottunk. 
Szeptember 14-én Szombathelyre utaztam a Megyeházára. 
Szeptember 15-én Körmenden a Régióhő Kft. alakulásának 25. évfordulója alkalmából 
megrendezett jubileumi rendezvényen tettem tiszteletemet. 
Aztán a Szentgotthárdi Járási Hivatal Kossuth utcai felújított épületének ünnepélyes átadására 
került sor, ahol pohárköszöntőt mondtam. 
Majd Zalaegerszegen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. 
Stratégiai Tanácsadó Testületének ülésén vettem részt. 
Szeptember 16-án Labritz Béla alpolgármester úr a rábafüzesi falunapon köszöntötte a 
megjelenteket. 
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Szeptember 18-án TOP Ipari Park projektegyeztetést tartottunk, ahol Dr. Bíró Judit is tiszteltét 
tette. 
E napon Lentiben az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program egy 
közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozásával kapcsolatos nyitórendezvényt 
tartottak, amelyen Huszár Veronika pályázati ügyintéző vett részt. 
Szeptember 19-én Lőricz-Farkas Eszterrel, a Vas Népe napilap új főszerkesztőjével 
tárgyaltam, ahol jelen volt Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző. 
Majd a Galériával kapcsolatosan egyeztettünk. 
Szeptember 20-án Korpics Ferenccel, az SZMSZC III. Béla Szakgimnázium és Szakközép 
Iskola igazgatójával tárgyaltam. 
Majd az óvoda épület felújításával kapcsolatban tartottunk egy megbeszélést, ahol jelen volt 
Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, Doncsecz András 
városüzemeltetés vezető, Báger Teréz műszaki ügyintéző, Kozó-Németh Eszter pályázatai 
ügyintéző, valamint Kiss Gábor városi főépítész. 
Szeptember 21-én a Máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos tárgyaláson vettem részt.  
Majd a Várkert pályázattal kapcsolatban egyeztettünk. 
Szeptember 23-án a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Határon Túli Szlovének 
Hivatala társszervezésében zajlott le az „Üdvözlünk Nálunk” elnevezésű labdarúgó torna, 
ahol Labritz Béla alpolgármester úr köszöntötte a vendégeket. 
E napon volt az OPEL-NAP is, ahol Labritz Béla alpolgármester úr tette tiszteletét. 
Szeptember 25-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
Tóth Árpáddal tárgyaltam… 
Gleisdorfban a „City Cooperation II.” irányító csoport találkozóján Papp Bálint stratégiai és 
fejlesztési ügyintéző vett részt. 
Szeptember 26-án tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 
E napon délelőtt Businesspark-Heiligenkreuz Gmbh taggyűlésén tettem tiszteletemet. 
Délután Kistérségi ülést tartottunk. 
 
A polgármester szabadsága: 
 
2017. szeptember  hó: 
A 8/2017. sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés  

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

szeptember                             - nap 
 

- 
 

 
Kovács Márta Mária: a rábafüzesi falunappal kapcsolatban szeretném megköszönni a 
szervezők munkáját, hiszen a rossz idő ellenére csodás rendezvényt tartottunk. 
A városrészen 100 db rózsatövet elültettünk 20-án, amennyiben lesz még, örülnénk 20 db 
tőnek. 
Az OPEL családi napján 5. alkalommal részt vettek a civilek is, ezzel is emelve a rendezvény 
színvonalát. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, azzal, hogy az  
Együttműködés Szentgotthárd Éjszakai Csendjéért teljesítéséről majd újra be kell számolni. 
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A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 

 
204/2017. 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, hogy a  
127/2017. számú Képviselő – testületi határozat (Együttműködés Szentgotthárd Éjszakai 
Csendjéért) teljesítéséről 2017. december 31-t követően kell ismételten beszámolni.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
 
2./ Napirendi pont: 
Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program 
felülvizsgálata. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.  
 
Dr. Haragh László: nem a beszámolóhoz szeretnék hozzászólni, hanem kérdezni szeretném, 
hogy a hulladékudvar nyitvatartási rendje fix, vagy az igények függvényében változhat? 
 
Huszár Gábor: én már ezt jeleztem az ott lévő alkalmazott felé. Az úr nem csak 
Szentgotthárdon látja el a feladatot, hanem máshol is. 
 
Labritz Béla: jelen pillanatban a holding rendszere átalakítás alatt van. Azt tudni kell, hogy 
csak azok a települések vihetnek hulladékot az udvarra, akik tagjai a társulásnak. 
. 
 
Labritz Béla: ha a térségben lévő összes települést szeretnénk ebbe a rendszerbe 
csatlakoztatni, akkor a holding elvárja, hogy azon települések is fizessenek hozzájárulást. 
Ezen újabb befizetések fedeznék a létszámfejlesztést, így a nyitvatartás is hosszabodna. 
A hulladékudvaron elhelyezett hulladékok mind hasznosíthatóak, szeretném jelezni a lakosság 
felé, hogy azt tartsák szem előtt, hogy például az elektronikai hulladékokat egyben adják le.  
 
Huszár Gábor: most új utasítást kapott egyébként  a Fényi úr is, eddig egyben kezelték az 
elektronikai hulladékokat, most külön konténerben kerül gyűjtésre a mosógép, hírközlési 
készülékek stb. 
 
Lábodi Gábor: környezetvédelmünkhöz hozzátartozik a vizeink védelme is. 
Az elmúlt hetekben leengedték a gát feletti vizet és iszapkotrást végeztek. Ennek 
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következtében az ott tartózkodó horgászok dobálták vissza az ivadék halakat a folyóba, 
melyek a hirtelen vízszintcsökkenés miatt szárazra kerültek. 
Egy hétig végezték a munkákat, a betöltött kavicsot otthagyták. Azóta mégegyszer leengedték 
a vizet. 
 
Labritz Béla: a cég amelyik ezt a munkát végezte, mindenféle hatósági engedéllyel 
rendelkezik. A jelzett kotrással kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy azért tartott olyan 
sokáig, mert a markoló meghibásodott, aztán árhullám érkezett. 
Azért kotorják a medret, hogy a vízszint szabályozás megfelelő legyen. Az őszi időszakban a 
csónakcsúszda kevesebbet fog üzemelni.  
 
Dömötör Sándor: mikorra várható , hogy a szemétszállítási díjfeizetések foganatosítva 
lesznek? Vannak olyanok, akik már több, mint 1,5 éve nem kaptak számlát. 
Kérjünk ezügyben hivatalos állásfoglalást. 
 
Huszár Gábor: én korábban már azt a tájékoztatást kaptam, hogy ha lesz díjfizetés, akkor 
sem egy összegben kell majd rendezni.  
 
Virányi Balázs: a Rába kapcsán azt szeretném mondani, hogy úgy látom sokszor olyan 
szakmai részletkérdések merülnek fel, melyeket komplexebben kellene nzni. Azt gondolom, 
hogy ezt a szakemberekre kellene hagyni.  
Szentgotthárdon a szakemberek segítségével létrehoztunk egy példásan működő szállítási 
rendszert. Azt szeretném, hogy a holding ne talánokban fogalmazzon.  
 
Huszár Gábor: én úgy látom, hogy a hulladékudvar jól működik. Az, hogy a nyitvatartás 
kevés, majd a  
 
Virányi Balázs: szerintem nem működik jól a rendszer, mert ahhoz például a díjfizetés is 
hozzátartozik. Ha lenne díjfizetés, abból lehetne plusz dolgokat finanszírozni.  
Elég sok tapasztalatunk van annak kapcsán, hogy mennyi féle hulladék keletkezik, nem lehet 
5 meg 10 kg-ban meghatározni.  
 
Huszár Gábor: korábban egy kontérnerbe ment az összes hulladék, most 8 féle szelekció 
van.  
 
Labritz Béla: a társulási tanács is beintegrálódott a holdingba, mint a 134 szolgáltató. Mi 
Sopronhoz tartozunk, örüljünk, hogy nem darabolták szét a megyét. 
Kiharcoltuk korábban a kéthetenti ürítést, de a törvény kötelezte őket a heti ürítésre. A 
törvényalkotók nem vették figyelembe a helyi adottságokat, itt vannak a problémák. 
 
Virányi Balázs: ne elviseljük a helyzetet, tájékoztassuk őket, hogy nekünk, hogy jó és 
igazítsák ehhez a rendszert. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

205/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja továbbá az alábbiakat 
határozza meg:  

- kezdeményezni kell adatok beszerzését  a Kiswire gyárának kéményéből távozó füst 
összetételéről 

- intézkedni kell, hogy a Hársas tóból a gémeskút maradványait távolítsa el az annak 
felállítását végző szervezet 

- kezdeményezni kell a hulladékszállítást végző  szolgáltatónál, hogy szórólapon 
tájékoztatassa a lakosságot a hulladékudvarról ill. a szelektív szemétgyűjtés 
szabályairól  

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 

 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont 
Bizottsági tagság megszűnése, új tag választása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés :  6. 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  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

206/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Vörös 
Gábor Szentgotthárd, Kiserdő utca 1/A. szám alatti lakos Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottsági tagsága a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 
CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében 2017. szeptember 1-vel 
megszűnt. 

 
            Határidő: közlésre azonnal 
            Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottság képviselő-testületen kívüli tagjává Komáromi József 
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 51. szám alatti lakost választja meg. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
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Komáromi József leteszi a képviselői esküt. 
 
2./ Napirendi pont: 
Településképi Arculati Kézikönyv. 
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, elfogadásra javasolják az „A” variációt. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

207/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Kiss Gábor főépítész által az 
Előterjesztés mellékletét képező Települési Arculati Kézikönyv tervezetét áttekintette és azt  
további egyeztetésre alkalmasnak találja. 
Felkéri a Főépítészt, hogy ennek megfelelően intézkedjen. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Kiss Gábor Főépítész 
 
 
3./ Napirendi pont 
Köznevelési intézmények beszámolója. 
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 javasolják. 
 
Kovács Márta Mária: a beszámoló tartalmazza, hogy komoly beruházások folynak az 
intézmény területén, például  megújultak a vizesblokkok. 
 
Dr. Haragh László: magasszintű beszámolót kaptunk, szeretném kiemelni, hogy nem 
csalódtunk az új igazgatónő kinevezésében.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

208/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „SZEOB beszámolója a 
2016/2017-es nevelési évről” c. beszámolót az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 
megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
     Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 
 
 
4./ 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 javasolja az „A” variáció 1-4. pontját, a 2. 
pontot 500 ezer Ft-tal kiegészítve. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

209/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 

 
Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 02. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában összesen 
500.000,- Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2018. évi 
költségvetésben kell tervezni. 

 
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. októberi Képviselő-
testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 
összegről. 

 
Határidő: 2017. októberi Képviselő-testületi ülés 
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Felelős  : Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 
 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 
beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottságát. 

 
Határidő: az elbírásra: 2017. novemberi bizottsági ülés 
Felelős:  Dr. Harag László elnök 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 
 

 
Huszár Gábor, polgármester, 15:01 órakor szünetet rendel el, 16:21 órakor folytatódik az 
ülés. 
 
5./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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 javasolják a civil referens 
ajánlását némi módosítással.  
 
Virányi Balázs: az eszközkezelő bizottság álláspontja az, hogy akiknek a kérelme nem felel 
meg a szabályzatnak, ne támogassuk.  
 
Kovács Márta Mária: szeretném kérni, hogy az énekegyesület kérelméről majd külön 
szavazzunk, és kérném abból a szavazásból kizárásomat. 
Úgy gondolom, hogy nem kellene civil szervezeteket büntetni, hiánypótlást kellett volna 
biztosítani.  
 
Dr. Gábor László: Virányi képviselő úr arra gondol, hogy tartalmilag nem felel meg a 
kérelem a szabályzatnak.  
 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Először az a.,b., 
ill. d., pont kivételével szavazás következik.  
 
A képviselő- testület 8 igen – 0 nem szavazattal kizárja Kovács Márta Máriát a d. pont 
szavazásánál. 
 
 

Virányi Balázs: úgy gondolom, hogy az ÖTE kérelmét ne támogassuk, de az Iskolánk 
Tanulóiért Alapítványét igen, csak 50%-al.  
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Kovács Márta Mária: a civil fórumnak véleményezési joga van, a civil referensnek csak 
előterjesztési joga, javaslattételi nincsen.  
 
Huszár Gábor: javaslom Virányi képviselő úr javaslatát elfogadni, úgy, hogy a másik 50 %-
ot én a polgármesteri keret terhére majd rendezem számla ellenében. 
Szavazás következik a b., majd az a., pontról. 
 

A Képviselő-testület  7 igen – 1 nem arányú szavazással elfogadta a c., e-o., pontokat. 
A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem arányú szavazással elfogadta a d., pontot. 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással elfogadta a b., pontot 24 995 Ft-
tal kiegészítve. 

A Képviselő-testület  1 igen – 7 nem arányú szavazással elutasította az a. , pontot. 
 

 
210/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 
terhére a(z) 
 

a.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szentgotthárd ljubljanai látogatás költségeinek 
fedezésére irányuló kérelmét nem támogatja.  
 

b.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Arany János programsorozat szervezésére irányuló 
kérelmét 24 995 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. október 20-ig átutalja 
a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.    
 

c.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület december szeretetprogram szervezésére 
irányuló kérelmét 80 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 
15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.   
 

d.) Szentgotthárdi Énekegyesület karácsonyi hangverseny szervezésére irányuló 
kérelmét 265 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 15-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.    
 

e.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő kör őszi-téli egészségvédő 
napok szervezésére irányuló kérelmét 73 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2017. október 20-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.    
 

f.) Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület óévi találkozó szervezésére irányuló 
kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 15-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.   
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g.) SZEMLE Egyesület „Szentek közössége” kiállítás szervezésére irányuló kérelmét  
200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 30-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.   
 

h.) Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap és karácsonyi készülődés szervezésére irányuló 
kérelmét 70 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. november 30-ig 
átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.   
 

i.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat idősek adventje program szervezésére 
irányuló kérelmét 215 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a 
Pénzügy részére 2017. december 20-ig kell eljuttatni.   
 

j.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat Mikulás napi program szervezésére irányuló 
kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 
részére 2017. december 20-ig kell eljuttatni.   
 

k.) Rábakethely Városrészi Önkormányzat adventi programsorozat (Gyerekek 
Mikulása, adventi hangverseny, idősek karácsonya) szervezésére irányuló kérelmét 
300 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére 
2017. december 20-ig kell eljuttatni.   
 

l.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja és Mikulás ünnepség szervezésére 
irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. október 20-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.    
 

m.) Német Nemzetiségi Önkormányzat idősek napja szervezésére irányuló kérelmét  
50 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. október 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. november 30.   
 

n.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napja szervezésére 
irányuló kérelmét 70 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. október 20-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.  
 

o.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat idősek karácsonya szervezésére irányuló 
kérelmét 50 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 
részére 2017. december 20-ig kell eljuttatni.   

 
p.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT szervezésére, Év Civil Szervezete Díj 2017 

átadására és eszközbeszerzésre irányuló kérelmét 238 000 Ft-tal támogatja. Az 
összeget a Pénzügy 2017. október 20-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. december 31.    
 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
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Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 20.) pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              civil szervezetek elnökei 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
 
6./ Napirendi pont: 
PresiDance TSE kérelme. 
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, különböző döntésekre jutottak. 
Felhívtam a PresiDance TSE vezetőjáét, és kifaggattam a gáláról.  
Most derült fény arra, hogy a színház bérleti díjába a hang és fénytechnika bele kell, hogy 
tartozzon.  
Bölcs döntést hozott a jogi bizottság, hogy támogassuk a kérelmet.  
Megkérdeztem a vezetőt, hogy mennyi pénz szükséges a gálához, azt mondta, hogy 130 ezer 
Ft-nak örülne, de 150 ezer Ft-nak még jobban.  
A 150 ezer Ft-ot fogom feltenni. 
 
Dr. Sütő Ferenc: természetesen javaslom, hogy támogassuk  a kérelmet, de a forrás 
megjelölésével nem értek egyet. Jobban örülnék ha a városrészi keret a városrészek között 
kerülne felosztásra.  
Az ifjúsági tanácsnak is van pénzügyi kerete, melyből nem tudom mennyi van még, de 
szeretném ha az lenne a forrás. 
 
Kovács Márta Mária: minden további nélkül tudom támogatni a kérelmet.  
 
Labritz Béla: fiatal egyesületről van szó, bízunk benne, hogy jövőre is tudunk majd nekik 
támogatást adni. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik, azzal, hogy az 
ifjúsági tanács keret terhére, amennyiben van ott forrás. 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

211/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete PresiDance TSE kérelmét  
150 000,- Ft összegben támogatja, az ifjúsági tanács keretének terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
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                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
                  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  
 
 
7./ Napirendi pont 
Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme. 
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, javasolják támogatni  120 ezer Ft-tal a civil alap 
terhére. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

212/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Muzsikáért 
Alapítvány kérelmét 120 000 Ft-tal támogatja a civil alap terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 
 

 
8./ Napirendi pont: 
Régióhő Kft.-be jelölések. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. 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 az 1-2. pontok „A” variációit. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  6 igen – 0 nem – 2 tart. ill. 8 igen – 0 nem arányú szavazással az 
alábbi határozatot hozta. 

 
213/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Régióhő Kft. 

felügyelő Bizottságába tagként  
Virányi Balázs Őriszentpéter, Templomszer 29. alatti lakost javasolja a 2017. 
szeptember 30-val kezdődő időszakra.   
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Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Régióhő Kft. 

könyvvizsgálójának   
Dr. Abonyi János könyvvizsgálót (Szombathely, Veres P. u. 10) javasolja a 2017. 
szeptember 30-val kezdődő időszakra.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
 
9./ Napirendi pont: 
A 188/2017-es számú, a fürdő működését vizsgáló munkacsoport beszámolójáról szóló 
határozat visszavonása. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
Előterjesztés : 14. 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, de egyik sem támogatja a javaslatot. 
 
Dr. Haragh László: bizottságunk úgy gondolja, hogy a szakmai munkacsoport véleményét 
korábban elfogadtuk, ne vonjuk most vissza.  
 
Lábodi Gábor: egy hónapja fogadtuk el a munkacsoport jelentését. Én már akkor 
hiányoltam, hogy  háttéranyagot nem kaptunk hozzá, érdeklődtem a munkacsoport elnökétől, 
akitől azt az információt kaptam, hogy nem készült háttéranyag. 
Több dokumentumot is csatoltam mely a leírtakkal ellenétetben áll, a mai napig úgy 
gondolom, hogy a munkacsoport anyaga csak bemondásra készült. 
 
Virányi Balázs: legutóbb nem vettem részt a testületi ülésen. Vancsura urat nem ismerem, de 
Csendesné Kóbor Ildikót igen, akit a tényekhez ragaszkodó szakembernek ismertem meg. 
Domiter László eredményei, és működőképessége alátámasztja, hogy lehet adni a 
véleményére. 
A fürdő összes problémája oda eredeztethető, hogy önerő nélkül épült.  
A képviselő-testület a legfőbb döntéshozó szerve a gazdasági társaságnak, nem gondolom, 
hogy a saját gazdasági társaságunk ellen kellene dolgoznunk. Feladatunk, hogy működjön a 
gazdasági társaság. 
 
Kovács Márta Mária ismerteti dr. Simon Margit levelét. 
 
Lábodi Gábor: köszönöm, hogy képviselőtársam felolvasta igazgató asszony kirohanását. Ez 
is csak engem igazol.  
A munkacsoport rákérdezett a felmondások okára? Mert ha igen, semmi sincs belőle leírva, 
csak egy táblázatot látunk. 
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Az általam becsatolt kiküldetési rendelvény nincs szabályosan kitöltve, a munkacsoport 
viszont az ellenkezőjét írja le, ezek szerint nem lett rendesen ellenőrizve ez sem.  
Úgy gondolom a munkacsoport anyaga megtévesztés, ezért javaslom a határozat 
visszavonását. 
 
Labritz Béla: Lábodi képviselőtársamnak néhány munkajogi fogalomnak utána kellene 
néznie, hiszen nincs velük tisztban.   
 
Huszár Gábor: egy turisztikai konferencián vettem részt az elmúlt hetekben ahol elhangzott, 
hogy a „negatívumokat turisztikai, marketing elképzeléssel kapcsolatban mindig a 
versenytársak gerjesztik.” Azt kellene végre tisztázni, hogy ki az, aki Szentgotthárdon a fürdő 
vesztét akarja. 
Azon is érdemes elgondolkodni, hogy ki veszi meg a települést. Hiszen mi azon dolgozunk, 
hogy településünket minél drágábabn tudjuk értékesíteni. 5 mérőszámmal lehet ezt leírni, első 
helyen a a település lakossága áll. Második helyen vannak az operátorok, befektetők. A 
turisták csak a negyedik helyet foglalják el.  
Csak a polgármester és a képviselő -testület hivatott arra, hogy a legnagyobb erővel a 
városmarketinget képviselje. 
 
Lábodi Gábor: úgy gondolom teljesen más irányba mentünk el, mint amiről az előterjesztés 
szól. A fürdőt messzemenőkig támogatom, úgy gondolom, hogy nem a fürdő jelenlegi 
vezetésének köszönhető, hogy jól áll, hanem a hotel vezetésének.  
 
Virányi Balázs: azon dolgoztunk nagyon sokáig, hogy a hotel újra működjön. Úgy 
gondolom, hogy megint kicsi részleteket emel ki képviselőtársam, nem nézi az egészet 
egyben. A tőkehiányos felépítés, az önkormányzati inkasszó. Az a célunk, hogy minl 
nyereségesebben működjön a fürdő. 
 
Dr. Sütő Ferenc: az előző ülésen tárgyaltuk a független munkacsoport válaszait Lábodi úr 
korábban feltett kérdéseire. Képviselőtársam szuverén joga elfogadni a munkacsoport 
válaszait. A testület úgy döntött, hogy elfogadja az állásfoglalást, most az van előttünk, hogy 
visszavonjuk ezt a döntést vagy sem. Minden egyéb vita felesleges. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

214/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vonja vissza a 188/2017-es számú, 
a fürdő működését vizsgáló munkacsoport beszámolójáról szóló határozatát. 
 
Határidő: : azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 

 
10./ Napirendi pont: 
Művészeti galéria kialakítása Szentgotthárdon. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. 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 / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Eszközkezelő bizottság javasolta, hogy ne vessük el a volt buszpályaudvar épületének 
lehetőségét sem. 
 
Dr. Sütő Ferenc: úgy gondolom, hogy egy ilyen galéria emelné a város idegenforgalmi 
vonzerejét. Több helyszín is felmerült, az egyik a lilaház. Korábbi döntésünk, hogy 
bérbeadjuk, de még nem sikerült. Nem is támogatnám, hogy ott alakítsuk ki a galériát. 
A volt buszpályaudvar épületét sokkal jobbnak találom erre a feladatra. 
Nyáron tartottunk rendkívüli ülést ahol TOP-os pályázat beadásáról döntöttünk, a Vargyai ház 
átépítéséről, a jelenlét házának kialakításáról, talán abba a pályázatba kellene ezt belvenni.  
 
Huszár Gábor: nem lehet a pályázatot már módosítani.  
 
Dr. Sütő Ferenc: akkor úgy gondolom, hogy a kulturális államtitkársággal kellene felvenni a 
kapcsolatot, több helyen nyitott már az államtitkár művészeti galériákat az országban. 
Javasolnám ezt a lehetőséget is megfontolni.  
 
Huszár Gábor: azért kérném a testületet, hogy fogadja el az előterjesztést, mert ez 
emberléptékű, jövő nyárra már kialakítható lenne. Természetesen a további ötleteket se 
vessük el.  
 
Lábodi Gábor: szeretném kérni, hogy a helyi alkotók is helyet kaphassanak a galériában.  
Jelenleg nincs a helyi művészeknek kiállítótere. 
 
Virányi Balázs: úgy gondolom, hogy nem kis hozzájárulás részünkről, hogy ingatlannal 
járulunk hozzá a projekthez. 
Úgy gondolom a lilaház kicsi lesz ilyen célra. 
A volt buszpályaudvar épületére nincs szükségünk, mert ha nem így lenne, akkor már 
találtunk volna neki funkciót.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

A Képviselő-testület  7 igen – 0 nem – 1 tart. ill. 8 igen – 0 nem arányú szavazással az 
alábbi határozatot hozta. 

 
215/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi nemzetközi 
művésztelep műalkotásainak bemutatását célzó helyi művészeti galéria kialakítására az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. alatti 
üzlethelyiséget javasolja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a kialakítást követően művészeti 
galériaként működhessen. 
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Ezen túlmenően meg kell vizsgálni a további lehetséges helyszíneket is ( pl. a Hunyadi úton a 
volt buszpályaudvar, Széll K. tér 3. szám alatt a volt Vargyai házat ) és a közös működtetés 
feltételeit. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
 
11./ Napirendi pont: 
Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnok felújítása pályázat III. ütem. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

216/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar Kézilabda Szövetség 
által kiírt Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütemére a Széchenyi István Általános 
Iskola tornacsarnokának (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3. hrsz: 7/2/A/2) felújítására a 
mellékletben szereplő árajánlat tevékenységei alapján, azzal, hogy 

- az igényelt felújítás összeg 5%-ának megfelelő összeget, azaz 4.999.889,- Forintot 
pályázati biztosíték jogcímen azonnal átutal a MKSZ számára, továbbá 
- nyertes pályázat esetén, a projekt megvalósítására megkötött együttműködési 
megállapodás aláírásától számított 30 napon belül a teljes bruttó beruházási összeg 
30%-át, de legfeljebb a bruttó 99.997.793,- Ft kivitelezési összköltség 30%-ának 
megfelelő 29.999.338,- Forintot (szükség esetén + 10% 9.999.779,- Forintot) 
gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ számára megfizet azzal, hogy ebbe a 
pályázati biztosítékként megfizetett összeg beszámít. 
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a pályázat 
benyújtásához szükséges tervek és tervezői költségvetés elkészítésének költségét bruttó 
1.300.000,- Ft összegben a céltartalék terhére. 

 
Határidő: azonnal, pályázat benyújtására: 2017. szeptember 30. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
12./ Napirendi pont 
1/2017. ( II. 2. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
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Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 17. 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 képvielő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017.(IX.28.)  önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017.(II.2) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
13./ Napirendi pont: 
Változtatási tilalom elrendelése. 
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.  
 
Lábodi Gábor: 17. mellékletre hivatkozik a korábbi határozat, viszont ilyen melléklet 
nincsen.  
Úgy gondolom, hogy az előterjesztés elsősorban csak a  3792. hrsz-ú területre vonatkozna. 
Ezzel teljesen ellehetetlenítjük a tulajdonos szándékát. A rendeletben felsorolásra kerültek az 
érintett területek, viszont a térképen jelölt területekkel ez nem egyezik meg. 
 
Huszár Gábor: én a térképet nem néztem, de pl. a 4150 –et be kell venni a felsorolásba. 
Úgy gondolom teljesen felesleges a vita, hiszen csak a végleges rendezési terv elfogadásáig 
élne ez a rendelet. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a rendelet szövegében nem szerepel 17. mellékletre hivatkozás, lehet, 
hogy az előterjesztés szövegében igen.  
Az biztos, hogy emiatt semmiféle hátrány nem éri a tulajdonosokat. 
 
Lábodi Gábor: tulajdonosok jelezték felém, hogy 2016. októbere óta semmilyen segítséget 
nem kaptak a műszaki irodától, pedig meg lett nekik ígérve. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: jelenleg 14 ponton kell a rendeletet módosítani, hónapról hónapra jönnek 
elő újabbak.  
Minden további nélkül meg lehet majd osztani a területeket, építési telkek lesznek. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A képviselő-testület 6 igen – 0 nem- 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017.(IX.28.)  önkormányzati rendeletét 

változtatási tilalom elrendeléséről. 
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14./ Napirendi pont: 
A temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
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 / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A képviselő-testület 7 igen – 0 nem- 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017.(IX.28.)  önkormányzati rendeletét 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
15./ Napirend pont: 
A SZIP Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, nem tettek a személyre javaslatot. 
Én Kovács-Buna Józsefet javasolnám ügyvezetőnek. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

217/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZIP  Kft. 
ügyvezetője, Gyökös Imre Gergő lemondását 2017. szeptember 30-val elfogadja, őt  a 
jelen határozat meghozatalával ügyvezetői státuszából 2017. szeptember 30.  napjával, 
mint utolsó nappal visszahívja. Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert arra, hogy 
az ezzel kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2017. október  1. 

napjától kezdődően  2020. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra 
Kovács- Buna Józsefet  (születési hely: Budapest XII. ker.  születési idő: 1948 01. 01. 
anyja születési neve: Biró Mária lakcíme: Szentgotthárd, József A. u. 8.) a SZIP  Kft. 
ügyvezetőjének önálló képviseleti és cégjegyzési joggal megválasztja. Díjazása:  
egyelőre díjazást nem határoz meg, a kérdésre azonban később vissza kell térni. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert arra, hogy  a szükséges 
dokumentumokat aláírja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Huszár Gábor 

polgármestert felhatalmazza a SZIP Kft. ügyvezetőjének személyében történt változás 
következtében szükségessé váló módosítások, hatályosítások után az alapító okirat 
módosításokkal, hatályosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének, továbbá 
az alapító okirat módosításának és minden,  a változásbejegyzéshez szükséges 
cégiratnak az aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
 
16./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság 
törzstőke leszállítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
 
Kovács Márta Mária: a SZIP Kft. mérlegének elfogadásakor hoztunk elvi döntést a 
törzstőke leszállításáról.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

218/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft  
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.)Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„5.1. A társaság törzstőkéje 109.817.800-Ft,  
        azaz százkilencmillió-nyolcszáztizenhétezer-nyolcszáz forint, amely 
a)  109.817.800-Ft, azaz százkilencmillió-nyolcszáztizenhétezer-nyolcszáz forint 
készpénzből, 
b) …………0…..…… Ft, azaz nulla forint nem pénzbeli vagyoni  hozzájárulásból áll. 
2.)Az Alapító Okirat 6. pontjában a törzsbetét összege 109.817.800-Ft –ra módosul. A 
törzsbetét összetétele: 109.817.800-Ft készpénzre változik, a cégbejegyzésig szolgáltatandó 
összeg szintén 109.817.800-Ft- ra változik.  
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kovács- Buna József ügyvezető 
 

 
 
III. EGYEBEK 
 
Labritz Béla: lassan elindul az E.On fametszéssel kapcsolatos tevékenysége a városban. 
Ezzel kapcsolatban tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy mindenki a saját területén, ahol 
felsővezeték van, elvégezheti a munkát, ehhez az E-On arra az időszakra az áramot is 
kikapcsolja. Ha ezt a tulajdonos nem teszi meg, akkor az E.On igen, de csak a biztonságot 
szemmeltartva. A levágott gallyakat, ágakat a tulajdonosnak kell eltakarítani, kivétel ha 
lemond róla. 
 
Lábodi Gábor: cirkusz érkezett a városba. Szerte a világon betiltották azon cirkuszok 
működését, melyek állatokat is használnak a műsorban. Állatkínzásnak minősítették az 
ilyenfajta tevékenységet.  
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy gondolják meg ilyen tények tudatában, hogy 
elmennek e egy ilyen előadásra. 
    
Huszár Gábor: köszönöm szépen, a nyílt ülés napirendjein végigértünk. 
 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 18:05 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


