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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
Szt/ 600-35 /2018. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 12-én            
8:12  órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs 
 Lábodi Gábor, 
 Vörös Gábor,  
 Szalainé Kiss Edina képviselők,  
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető,  
    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
 
Távol vannak:  Dr. Sütő Ferenc képviselő,  
 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 
A nyílt ülést megnyitja. 
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Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé a „„Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme 

(EFI létszám”), valamint „Támogatásnyújtás rászoruló családok részére”  című 
előterjesztéseket. 
 
 

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

250/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt 
napirendek közé a 

- „Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme (EFI létszám”), valamint 
- „Támogatásnyújtás rászoruló családok részére”   

című előterjesztéseket. 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  
 „Javaslat magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízásra a Család- és 

Gyermekjóléti Központ intézményben.”, 

 „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2019. évi üzleti terve.”, 

 „Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti terve.”, 
 „Gotthard-Therm Kft. 2019. évi üzleti terve.”, 

 „A Gotthard-Therm Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.”, 

 „A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető 

igazgatója munkabérének felülvizsgálata.” valamint, 
 „Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele cím adományozása.” 

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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 
vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző 
testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 
önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
2019. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a 2018.évi közbeszerzésekről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről. 
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
A Szlovén-Rábavidék Térségfejlesztési Programja. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Testvér-települési programok és együttműködések pályázat (Bethlen Gábor Alap). 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
A szociális tanácsosi feladatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Szándéknyilatkozat a tiszta elektromos és hőenergia felhasználás telepítésére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
TOP kerékpárút pályázat költségnövekmény igény módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
Lakás értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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9./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti díjának 
felülvizsgálata (Fanatic Bt.). 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme (EFI létszám) 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Támogatásnyújtás rászoruló családok részére. 
Előadó: Kovács Márta Mária képviselő, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor:. 
November 28-án az év végi egyházi vacsorán köszöntem meg városunk papjainak és 
lelkészeinek ez évi munkájukat. 
November 29-én Labritz Béla alpolgármester úr vett részt a Vas Megye és Szombathely Város 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa által szervezett Alapítók Gyűlésén. 
December 1-én tartotta ádventi hangversenyét a rábakethelyi városrész, melyen Dr. Haragh 
László és Kovács Márta képviselő tették tiszteletüket. 
E napon ünnepelte a Vörösmarty Mihály Gimnázium fennállásának 125 éves évfordulóját, 
ahol köszöntöttem az egybegyűlteket, illetve polgármesteri díszoklevelet adtam át Balogh Éva 
igazgató asszonynak megköszönve a volt és jelenlegi tantestület munkáját.  
December 3-án Tóth Károlyné szül. Kovács Erzsébet Éva búcsúztatásán vettem részt. 
December 4-én Szombathelyen a Vas Népe és a Haladás Sportkomplexum FN Kft. TOP 100 
VAS 2018 című kiadvány üzleti reggelivel és gazdasági fórummal egybekötött bemutatójára 
szóló meghívásnak tettem eleget. 
December 5-én Budapesten az EMMI-nél, a Kézilabda Szövetségnél, majd a Miniszterelnöki 
Hivatalban tárgyaltam. 
Aztán a „Hild 50 – Egy díj, amely összeköt” című kamarakonferenciára szóló meghívásnak 
tettem eleget, ahol egy prezentációval, néhány illusztráló képen keresztül mutattam be az 
egykor Hild-díjban részesült városunk legutóbbi fejlesztéseit. 
December 6-án Szombathelyen az Elte Savaria Egyetemi Központban tárgyaltam Németh 
István rektorhelyettes úrral. 
December 7-én a Várkert projekttel kapcsolatban egyeztettünk. 
E napon Budapesten a Vállalkozók Napján, Prima Primissima Gálaesten gratuláltam a „2018 
év vállalkozója” díjra jelölt, Emerik-Fa Kft. ügyvezetőjének, Merkli Imrének. 
December 8-án az Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány  
évértékelő rendezvényére szóló meghívásnak tettem eleget. 
E napon a Csákányi László Filmszínházban „mozi ünnepet” tartottunk, ahol 
a 100 nap – 100 élmény kampány keretében az első vetítés 105. évfordulója alkalmából 
köszöntöttem a megjelenteket. 
December 9-én tartotta a rábakethelyi és a rábatótfalusi városrészünk az „Idősek 
Karácsonyát”, melyeken köszöntöttem a megjelenteket, jelen volt Dr. Haragh László 
képviselő úr és Labritz Béla alpolgármester úr. 
December 10-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
December 11-én tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 
E napon a Refektóriumban köszöntöttem a nyugdíjas hivatali dolgozókat. 



7 

 

Majd Szombathelyen a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara év végi ünnepi 
rendezvényére szóló meghívásnak tettem eleget. 
 
A polgármester szabadsága: 
2018. december hó: 
Az Szt/601-33/2018. sz. képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott szabadságolási 
ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

december                                    - nap 
Összesen:                                     nap 
 

december                                    - nap 
Összesen:                                   - nap 

 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

251/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
               Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
8: 26 órakor Huszár Gábor, polgármester zárt ülést rendel el, 9:25 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 
2./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 
vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző 
testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 
önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

259/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd- Therm Kft., a Vasivíz 
Zrt.,  
 - a Brenner János Emlékhely Alapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a  Szentgotthárd 
Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért ; 
- a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, a 
Gotthard-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke,a  SZET Szentgotthárdi Kft. felügyelő 
Bizottságának  elnöke; 
- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 
Ellenőrző Testülete; 
2018. évi munkájáról szóló, az Előterjesztés  melléklete szerinti beszámolóit elfogadja.  
Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a 
hatékony, jó együttműködésre 2018. évben is számít.  
 
2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Erdőgazdálkodóját, hogy a 2018. évről szóló beszámolóját 
haladéktalanul készítse el, amit a 2019. januári testületi ülésen napirendre fog tűzni.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont: 
2019. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

260/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének  2019.évi munkatervét és az Önkormányzat állandó 
bizottságainak 2019. évi  munkaterveit az Előterjesztés 1. számú melléklete  szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester    
 
 
4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a 2018.évi közbeszerzésekről. 
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Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van kiegészítés, hozzászólás? 
 
Lábodi Gábor: a beszámoló teljes, részletes. Folyamatosan ülésezik  a közbeszerzési 
bizottság, minden szabályszerűen zajlik. Ezúton is szeretném megköszönni a hivatal 
munkáját. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

261/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  
 
 

5./ Napirendi pont: 
Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről. 
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Kovács Márta Mária: aki elolvassa a beszámolót láthatja, hogy aktívak a vársorészek. 
Szeretném megköszönni a szervezők munkáját! 
 
Labritz Béla: ezúton szeretném megköszönni a rábatótfalui városrészen működő Szlovén 
Kisebbségi Önkormányzat munkáját. 
 
Dr. Haragh László: én is köszönetet szeretnék mondani, a kethelyi városrészen  
tevékenykedőknek, külön ki szeretném emelni Korpics Margit néni szervező munkáját. 
 
Huszár Gábor: és természetesen köszönjük a többi városrész tevékenységét is.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

262/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 



10 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, Zsida-
Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi 
önkormányzatok vezetőinek a 2018. évi munkájukról szóló beszámolóit.  
Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezi ki a 
településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2018. évben 
végzett tevékenységét.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: közlésért: Huszár Gábor polgármester 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az 1-2. pontokat. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

263/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Tervét 2019-2022 időszakra vonatkozóan az 
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint.  
 
2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. 
számú melléklete szerint. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 
 Kern Henrietta – mb. belső ellenőr 
 

 

 
2./ Napirendi pont: 
A Szlovén-Rábavidék Térségfejlesztési Programja. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Ez a program hamarosan a minisztériumok asztalára kerül, reméljük, hogy a leírtak nagyrésze 
megvalósulhat.  
 
Virányi Balázs: bizottságunk nem támogatta 100 %-osan az előterjesztés elfogadását, úgy 
gondoltuk, hogy forrásokat lehetett volna lehívni a szakrendelő jobb fenntartása érdekében. 
Tudjuk, hogy ez az anyag már készen van, de a jövőben ezen szempontokat is figyelembe 
kellene venni.   
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

264/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Szlovén Rába-Vidék 

Térségfejlesztési Programja” című dokumentumot a jelen előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Testvér-települési programok és együttműködések pályázat (Bethlen Gábor Alap). 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Szépvízzel együtt pályázunk. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

265/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Nonprofit Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések” elnevezésű 
pályázati felhívásra az előterjesztésben megfogalmazottak szerint. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2018. december 18. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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             dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  
 
 
4./ Napirendi pont: 
A szociális tanácsosi feladatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Haragh László: Dömötör Sándor képviselőtársunk látta el korábban a feladatot, úgy 
gondoljuk Fábián Béláné el fogja tudni látni ezt a feladatot. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

266/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fábián Béláné 
Szentgotthárd, Széchenyi u. 41/A alatti lakossal, mint Szociális Tanácsadóval megkötendő 
feladat ellátási szerződést az Előterjesztés  1. számú melléklet szerint jóváhagyja, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
 
5./ Napirendi pont: 
Szándéknyilatkozat a tiszta elektromos és hőenergia felhasználás telepítésére. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja azzal, hogy toljuk ki február 
végéig. Jelenleg csak egy szándéknyilatkozatot kell elfogadnunk.  
 
Virányi Balázs: nem csak arról szól majd, hogy a költségvetés szempontjából miről 
beszélhetünk a jövőben, hanem szakmai szempontokat is figyelembe kell venni az 
ellátásbiztonságtól a jövőbeni lehetőségekig, a politikai, jogi és energetikai szakmai háttérig 
bezárólag. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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267/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 
együttműködjön tiszta elektromos- és hőenergia előállítása céljából a Holistic Solar Hungary 
vállalkozással és a megvalósíthatósági tanulmányok ismeretében, megfelelő finanszírozás 
esetén Szentgotthárd Város Önkormányzata területén lehetőséget biztosít a fejlesztés 
megvalósítására. A Képviselő – testület egyetért az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
Szándéknyilatkozat aláírásával azzal, hogy a rendelkezésére álló információk alapján a 
jelenlegi költségvetési – pénzügyi helyzetében ehhez anyagi forrásokat nem tud biztosítani.  
 
A Melléklet szerinti széndéknyilatkozatban a megvalósíthatósági terv elkészítésének 
határidejeként 2019. február 28. napját határozza meg   
 
Határidő: a közlésre azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Virányi Balázs képviselő 
               Kiss Gábor – Városi Főépítész  
 
 
6./ Napirendi pont: 
Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság hosszasan tárgyalta, ilyen távú előterjesztés még sosem volt a 
képviselő-testület előtt. 
A következő évi költségvetés nem teszi lehetővé, az összes parkoló kialakítását, de lépésről 
lépésre el kell kezdeni.  
 
Kovács Márta Mária: a rendelet módosítás kapcsán volt vita. A múzeum mögötti parkoló 
kapcsán volt némi vitánk, jómagam javasolnám, hogy kerüljön bele a fizetőparkoló 
rendszerbe. 
 
Lábodi Gábor: én javasoltam, hogy ne vonjuk be a fizetőparkoló rendszerbe. 
 
Virányi Balázs: a parkolók kapcsán szeretném elmondani, hogy van városunkban egy 
fizetőképes, bérletvásárló réteg, akiknek jogos elvárása, hogy elfogadható minőségű 
parkolóhelyeken tudjanak parkolni. Ha figyelmesen elolvasták volna az előterjesztést, kiderült 
volna belőle, hogy az önkormányzatnak nem kerül pénzbe a parkoló bővítés. 
Lakossági megkeresés kapcsán indult a zöld rendszámos téma körüljárása, bizottságunk 
jelenleg nem érzi úgy, hogy kedvezményt kellene biztosítanunk. 
 
Dr. Haragh László: olyan kevés parkolóhely van a városban, ha még azt a zöld 
rendszámosok ingyen használják, elfogynak a helyek.   
 
Labritz Béla: szeretném javasolni, hogy bevezetésre kerüljön nálunk is kerékbilincs 
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alkalmazása. Rengeteg a járdán, zöld területen parkoló autó.  
 
Huszár Gábor: azt gondolom, hogy megfontolás tárgyává kellene tenni, de most ebben a 
témában ne hozzunk határozatot. Jogilag is körül kell járni a témát. 
Szentgotthárd kisváros ahhoz, hogy egy ilyen kerékbilincses rendszert be tudjunk vezetni. 
 
Labritz Béla: én csak a végső megoldást vetettem fel. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület a következő szavazati arányokkal a következő határozatot hozta. 
 
1.a pont: 8 igen-0 nem szavazat 

2.pont: 7 igen-1nem szavazat 

3.pont:6 igen-1nem- 1 tart. szavazat 

4.pont: 8 igen- 0 nem szavazat 

5.pont:8 igen- 0 nem szavazat 

 

268/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.  
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az 
előterjesztés I. Mellékletében részletezett parkoló kialakítási ütemtervvel. Az 
Ütemterv megvalósításáról minden évben a decemberi testületi ülésen be kell 
számolni. 
Mindig a költségvetési forrás függvényében valósuljanak meg a beruházások 

 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák 
Ferenc utca 5-7. számú társasház nyugati oldalánál lévő zöldterület melletti járda 
szélesítését az előterjesztésben szereplő indokok alapján nem tartja időszerűnek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Kossuth L. utcai óvodánál lévő gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében 
az átkelőhelyet előjelző burkolati jelpár felfestésével, illetve az önkormányzat 
költségvetésének függvényében az átkelőnél sárga villogó berendezés kihelyezésével. 
A fenti intézkedésekhez az út kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni 

 
Határidő:  út kezelőjétől a hozzájárulás kérelem benyújtása azonnal 
  burkolati jelek felfestése 2019. április 30. 
  sárga villogó berendezés kihelyezése költségvetési forrás függvényében 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
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4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 
Kft. Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének átalakításához készített 
beszámolóját elfogadja.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 
 
 

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elrendeli annak 
vizsgálatát, hogy milyen lehetőség van  parkoló kialakítására a farkasfai temető 
mellett. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendeletét 

a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 
szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
 

10:20 órakor Huszár Gábor, polgármester szünetet rendel el, 10:29 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 
7./ Napirendi pont: 
TOP kerékpárút pályázat költségnövekmény igény módosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
A 21 millió Ft-tól nem kell megijedni, mert 17,5 millió Ft-ot már elfogadtunk, valójában csak 
a különbözetről döntünk.  
 
Lábodi Gábor: mint a megyei közgyűlés tagja szeretnék a témához szólni, jelenleg teljes a 
bizonytalanság. Szombaton fog ülésezni a közgyűlés, de én Szentgotthárd vonatkozásában 
még nem látok anyagot.  
 
Dr. Haragh László: örömteli, hogy a pályázat él, a háttérben zajlanak az előkészületek. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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269/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-

00011 azonosítószámú „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon” című 
projekt megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb 21.216.659,- Ft mértékig 
biztosítja a 2019. évi költségvetés terhére.  
 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata az 1. 
pontban meghatározott + 21.216.659,- Ft költségnövekmény 100%-ának biztosítására az 
1. számú melléklet szerint igénylést nyújtson be az Irányító Hatósághoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 
8./ Napirendi pont: 
Lakás értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják az 1. pontot. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

270/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá az alábbi, 
Önkormányzat tulajdonát képező lakás értékesítéséhez:  
- 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 2/B. II/8. sz. alatti, 1070/14/A/22 hrsz-ú, lakás ingatlan. 
- 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 4/A. fszt. 2. sz. alatti 1071/1/A/2 hrsz-ú, 44 m2 alapterületű,  
komfortos lakás ingatlan. 
 
Határidő: a közlésre azonnal      
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

    Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
 
 
9./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti díjának 
felülvizsgálata (Fanatic Bt.). 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, 2000Ft/ m2 árat javasolnak. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

271/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő Fanatic Bt. által bérelt 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 15. 
sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú. 29 m2 alapterületű üzlethelyiség havi bérleti díját - az 
Önkormányzat társfinanszírozása következtében létrejött komfortfokozat emelkedése végett 
2000-Ft/m2/hó összegben állapítja meg, mely bérleti díjat 2019. január 1-től kell alkalmazni.   
 
Határidő: a közlésre azonnal,   
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
10./ Napirendi pont: 
Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme (EFI létszám) 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

272/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 
kérelmét megismerte és engedélyezi, hogy a Rendelőintézet keretein belül működő EFI Iroda 
2 fő 8 órás álláshellyel, határozott időtartamig: 2019. február 28-ig tovább működjön. 
Fedezete a Rendelőintézet 2019. évi költségvetésében az EFI fenntartására/működésére 
tervezett összeg.  
Továbbá elrendeli hogy a 2019. évi költségvetés elfogadásakor a témában külön határozati 
javaslat készüljön. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős   : dr. Klósz Beáta intézményvezető 
      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
      Huszár Gábor polgármester 
 
 
11./ Napirendi pont: 
Támogatásnyújtás rászoruló családok részére. 
Előadó: Kovács Márta Mária képviselő, 
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Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

273/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász részére 300 ezer Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés terhére, azzal, hogy a 
támogatásnak szentgotthárdi családokhoz kell kerülnie. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna   
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  
 
 
III. EGYEBEK 
 
Lábodi Gábor: közelednek az ünnepek, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy figyeljen oda 
ebben az időszakban az szomszédjaikra, ismerőseikre, idősebbekre.  
Szeretném a lakosságot némi önmérsékletre kérni szilveszter alkalmából, rendszeresek 
lesznek a tüzijátékozások, el sem tudjuk képzelni milyen rettegést élnek át ilyenkor az állatok. 
Böjte Csaba tanulságos és komoly üzenettel bíró karácsonyi történetét szeretném megosztani 
Önökkel: 
Huszár Gábor: 
Egy ünnephez méltó idézetet olvas fel Böjte Csabától. 
Ezúton kívánok  mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt! 
 
 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 10:51 órakor 
bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 

 


