Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
Szt/ 600-1/2018. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 31-én
14: 09 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Robert Leeb terem.

Jelen vannak:

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

Távol vannak:

Dömötör Sándor képviselő,

Meghívott vendégek:

Treiber Mária a sajtó képviselője,
Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Kovács-Buna József a SZIP Kft. ügyvezetője,

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé az „Brenner János Emlékhely Alapítvány
kérelme” című előterjesztést.
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Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
 „A sporttelep és sportcsarnok helyzetének rendezése. ”
 „ Szentgotthárdi 1325, 1327 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása – C. Tessile Kft.
kérelme.” valamint,
 „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra 2018.
március 15.”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
1/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
az
„Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme” című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a
- „A sporttelep és sportcsarnok helyzetének rendezése.”
- „Szentgotthárdi 1325,1327 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása –C. Tessile KFt.
kérelme.” valamint,
- „ Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra
2018. március 15.”
című előterjesztéseket.

I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.
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 /
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3./ Napirendi pont:
Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Rendelőintézet Szentgotthárd Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása és Működési
engedélye.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Rábafüzesért Egyesület kérelme,
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 /
4./ Napirendi pont:
Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme.
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
Takarítási feladatok ellátása.
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Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11. 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 /
6./ Napirendi pont:
Beszámoló az üzletek éjszakai zárva tartásáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
A nemzetiségi önkormányzatok , Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
8./ Napirendi pont:
Településrendezési eszközök módosítása – teljes eljárás – partnerségi vélemények ismertetése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
1/2017. ( II.2.) önkormányzati rendelet müdosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
Kék parkolási zóna megszüntetésének feülvizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
11./ Napirendi pont:
Laktanya jelzáloggal terhelés a munkásszálló projekt kapcsán.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4

12./ Napirendi pont:
014/43 hrsz-ú külterületi ingatlan 10/32 tul. részarány értékesítése – Németh Richárd kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási kérelem – Németh Mónika.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
14./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt.3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának
kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
15./ Napirendi pont:
Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
III. EGYEBEK
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I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, a polgármesteri beszámoló következik.
December 14-én Körmenden a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egy új
projekttel kapcsolatos egyeztetésére került sor, majd Szombathelyen „Vas Megye
Klímastratégiáját bemutató konferencia”, melyeken Labritz Béla alpolgármester vett részt.
A már nyugdíjas hivatali dolgozókat köszöntöttem, a részükre szervezett év végi
összejövetelen.
Majd a Nyugdíjas Egyesület „Klubkarácsonyi” rendezvényén vettem részt.
Aztán Szombathelyre a Megyeházára utaztam egy könyvbemutatóra.
E napon a Tóvendéglőben, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett évzáró
rendezvényére is ellátogattam.
December 15-én Őriszentpéterre utaztam, az Őrség Határok Nélkül Egyesület elnökségi
ülésére.
Majd a Városi Gondozási Központ karácsonyváró rendezvényén, aztán a szlovén konzulátus
által szervezett karácsonyi fogadáson vettem részt.
Ezen a hétvégén volt a „Karácsony Határok Nélkül” c. városi rendezvény, ahol a szép
számmal megjelent lakosságot és az ide érkező vendégeket köszöntöttem.
December 16-án a Brenner János emléknap keretében filmvetítést, püspöki szentmisét és
zarándoklatot szerveztünk. Az emléknapot megtisztelte jelenlétével Dr. Székely János
megyéspüspök úr is. A rendezvények sikeres lebonyolítását köszönjük a Keresztény
Megmozdulásokért Egyesületnek, a SZEMLE Egyesületnek, a Brenner János Emlékhely
Alapítványnak, Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzatának és a városrész lakóinak, a
Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumnak és minden résztvevőnek.
December 18-án Szombathelyen került sor a következő TT ülésre, melyen Labritz Béla
alpolgármester vett részt.
December 21-én a Várkert projekttel kapcsolatban egyeztettünk.
December 27-én a Szentgotthárdi VSE Asztalitenisz Szakosztály által, immár negyedik
alkalommal megrendezett városi amatőr és nyílt asztalitenisz bajnokságon köszöntöttem a
versenyzőket.
December 29-én a városi fúvószenekar év végi vacsorájával zártam az évet.
Január 3-án Pályázati megbeszélést, majd nagyvezetői értekezletet tartottunk.
Január 4-én Kálmán Istvánnal egyeztettem a máriaújfali szennyvíz projekttel kapcsolatban.
Majd a Vas Megyei Közgyűlés alelnökének meghívására Sárvárra utaztam évnyitó
munkaebédre.
E napon tartottuk az orvosok félévi értekezletét, melyen Labritz Béla alpolgármester vett
részt.
Január 5-én az Őr-Nyék Alapítvány elnökével, Pécsi Józseffel tárgyaltam.
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Majd az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a napelemes
rendszerek ünnepélyes átadására került sor, ahol köszöntöttem a megjelenteket.
Január 12-én a TOP Ipari Park pályázat kapcsán megbeszélést tartottunk, ahol Dr. Gábor
László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, Doncsecz András városüzemeltetési
vezető, Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző, Sipos Györgyné költségvetési
ügyintéző, valamint Németh László költségvetési ügyintéző is jelen volt.
Majd a Várkertben feltárást végző régészekkel egyeztettünk Dr. Dancsecs Zsolt jegyzővel,
Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetővel, Huszár Veronika
pályázati ügyintézővel, Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, Csuk Ferenccel,
valamint Kiss Gábor városi főépítésszel.
Majd a rendezési terv 2 körös egyeztetésén vettem részt, melyen Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Lantos Andrea építéshatósági ügyintéző, valamint Kiss Gábor városi főépítész is jelen volt.
Január 22-én az Ipari Park új igazgatójával és két osztrák nagy befektetővel tárgyaltam.
E napon tartottuk a Magyar Kultúra Napját, ahol a „Szentgotthárd Közművelődésért” Díjat
Domiter Judit, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi ügyintézője vehette
át.
A kultúra napi műsorban való közreműködést köszönjük Lugosi Iringónak, az Arany János
iskola 4. osztályos tanulójának, Jakab Enikőnek, az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája 11. osztályos tanulójának, Labritz Andrásnak, valamint a Takács Jenő
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és tanárainak.
Január 23-án Szombathelyre utaztam, ahol a grúz küldöttség fogadását készítettük elő.
Január 24-én a Körmend Rádiónak adtam interjút.
E napon Szombathelyen tartotta ülését a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás, melyen Labritz Béla alpolgármester vett részt.
Január 25-én Budapestre utaztam a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozóra.
Január 26-án a Trianon Társaság által szervezett előadáson köszöntöttem az érdeklődőket.
Január 29-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Január 30-án tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, valamint az
Idősügyi Tanács.
Január 31-én az intézményvezetőkkel egyeztettünk az idei költségvetésről.
Egyebek
Elhunyt Ernst A. Hofmann, a szentgotthárdi Opel gyár létrehozója és első vezérigazgatója
Életének nyolcvannyolcadik évében bochumi otthonában elhunyt Ernst A. Hofmann, a
szentgotthárdi Opel gyár létrehozója és első vezérigazgatója.
Ernst A. Hofmann a magyar autóipar megteremtésében játszott úttörő szerepéért 1994.
június elsején a Parlamentben Göncz Árpádtól vehette át a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztje kitüntetést és még ugyanebben az évben díszdoktori címmel
ismerte el munkásságát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (a mai Corvinus).
Ernst A. Hofmann nyugdíjba vonulásáig,1995 áprilisáig volt a szentgotthárdi Opel gyár
igazgatója.
A polgármester szabadsága:
2018. január hó:
A képviselő-testület által a 2018.

februári Ténylegesen igénybe vett szabadság
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ülésen jóváhagyandó szabadságolási ütemterv
szerinti ütemezés
január 8-10
3 nap
január 8-10
15-19
5 nap
15-19
Összesen:
8 nap
Összesen:

3 nap
5 nap
8 nap

Lábodi Gábor: december 16-án került sor a Brenner zarándoklatra, az utolsó állomás
Zsidahegyen volt, ahol a helyiek megvendégelték a zarándokokat, szeretném ezúton is ezt
megköszönni nekik.
Zsidahegyen a temető alatt építkezés zajlik, ahonnan a lejövő teherautók sarat hordanak az
útra egészen Szentgotthárdig. Ez balesetveszélyes, valamit tenni kellene ezügyben.
Szalainé Kiss Edina: mikor érkeznek a hulladékszállítással kapcsolatban a csekkek?
Labritz Béla: röviden annyit elmondhatok , hogy az elmúlt időszakról nem fognak csekkek
jönni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
2/2018. 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
2./ Napirendi pont:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.
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.
Kovács Márta Mária ismerteti a jogi, pénzügyi bizottság véleményezézését, mely a
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jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Huszár Gábor: a szövegben ill. a táblázatban néhány helyen eltérés van, természetesen a
táblázatban lévő számok a helyesek.
A Gotthárd-Therm Kft. tagi kölcsöne 2017. december 31 dátummal lejárt, a szövegben az
olvasható , hogy nem érkezett a hosszíbbításra kérelem, ez így nem igaz, érkezett csak ide
még nem került bele.
Jelentős tételt jelent a takarítási feladatok átvállalása, az intézmények nem maradhatnak
takarítás nélkül, a SZET Szentgotthárdi Kft. fogja a jövőben ellátni.
A 8. oldalon kezdődő táblázatban találhatóak a még elbírálás alatt álló pályázatainkat, amiket
ha összeadunk további 1 milliárd Ft-nyi beruházást jelentenek.
Dr. Haragh László: hosszan tárgyaltuk bizottságin ülésünkön az előterjesztést, az EFI iroda
kérdésében nem tudtunk dönteni, de örömmel látom, hogy a pénzügyi bizottság talált
megoldást.
Az önként vállalt feladatok a teljes költségvetés 28 %-át teszik ki, ez örömteli.
Virányi Balázs: Úgy gondolom, hogy a helyi adó bevételeinknél csökkenő tendenciát
mutatnak, ezért beszéltünk arról a bizottsági ülésen ,hogy át kellene gondolkodnunk a fürdő
működtetését, bár a témában konkrét javaslat nem született.
A többletigények kapcsán nem tudtunk dönteni, hiszen forrást nem tudunk rájuk biztosítani,
javasoljuk, hogy térjünk vissza ezekre később.
Dr. Sütő Ferenc: pénzügyi bizottság javaslatában is szerepel az ifjúsági tanács kerete, melyre
500 ezer Ft-ot javaslunk.
Szentgotthárd város önkormányzata továbbra is elköltelezett a Máriaújfalu kultúrház felújítása
iránt.
Lábodi Gábor: főbb bevételi forrásként ingatlanértékesítések kerültek tervezésre, de
szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csak 2018-as év lesz.
Elsősorban az ipari parki területeket kellene értékesíteni.
.
Huszár Gábor: Jelentős tételt jelentenek a kiadási oldalon a pályázatok önrészei, de tudjuk,
hogy ezen tételek 2019-ben meg fognak érkezni, hiszen utófinanszírozott pályázatokról van
szó.
Ezért is szeretném kérni, hogy a 2.pontot úgy fogadjuk el, hogy nyújtsunk be előzetes
adatszolgáltatást, az sem biztos, hogy fel fogjuk használni, de hagyjuk nyitva a lehetőséget.
Szalainé Kiss Edina: a 4. pontban lévő többletigényekről szeretnék beszélni, sok esetben
fogjuk azt javasolni, hogy a civil keret terhére adják be igényeiket. Az intézmények
többletigényeire pedig mindenképp térjünk vissza a jövőben.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Pontról pontra,
figyelem utolsóként rendeletalkotás következik!
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A Képviselő-testület az alábbi szavazati arányok alapján a következő határozatot
hozta:
1. pont : 8 igen – 0 nem
2. pont: 7 igen – 1 nem
3. pont: 8 igen – 0 nem
4. a. pont: 7 igen – 1 nem
4.b pont: 8 igen – 0 nem
4.c pont: 8 igen – 0 nem
4.d. pont: 8 igen – 0 nem
4.e pont: 8 igen – 0 nem
4.f pont: 7 igen – 1 nem
4.g pont: 8 igen – 0 nem
4.i pont: 8 igen – 0 nem
3/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 8.
melléklete (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint határozza meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gst alapján 2018. évben
adósságot keletkeztető ügylethez : előzetes adatszolgáltatást nyújt be, legfeljebb 250
millió Ft mértékig
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet
engedélyezett létszámát 1 fővel csökkenti: teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 30
főre csökken.
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletét az alábbiakkal fogadja el:
a. Rendelőintézet számára 0 forintot
b. SZEOB csoportindítás: a beiratkozást követően, legkésőbb az áprilisi ülésen az
óvodába beiratkozottak létszámának ismeretében a kérdést a Képviselő-testület újra
tárgyalja.
c. Szent End Go (tájidegen) rendezvény lebonyolításához 0 forintot
d. Szentgotthárd újság kiadásához kért többletköltségekre 0 forintot
e. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 125 éves évfordulójához kért támogatásra 0
forintot
SZIP Kft részére 1 millió forintot melynek fedezetét az Ipari Park fejlesztésére befolyó
pályázati összeg megosztásával kell biztosítani
f. Lőrincz Miklós részére 0 forintot
g. az Ifjúsági Tanács kereteként 500 ezer Ft-ot, melynek forrása 250 ezer Ft erejéig a
városi rendezvénykeret, 250 ezer Ft erejéig pedig a műfüves labdarúgópálya
fenntartására tervezett keret.
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h. Máriaújfalui Kultúrház felújítására tervezett 10 millió Ft-os keret megosztását egy 9,6
millió Ft-os és egy 0,4 millió Ft-os részre, melyből a 400 ezer Ft az udvari tároló
kialakítására fordítódjon a Máriaújfaluért Egyesület által kezdeményezettek szerint
i. Máriaújfalu városrészen a járda felújítási munkálatok elsősorban pályázati forrásból
kerüljenek megvalósításra. Ehhez mindenek előtt kerüljenek felderítésre új pályázati
lehetőségek, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a költségvetés módosítása szükséges
a fedezet biztosításához melynek forrása első sorban a kiadások csökkentése legyen.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.1.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről.
3./ Napirendi pont:
Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
4/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2017. évben folytatott tevékenységről szóló
tájékoztatót megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Rendelőintézet Szentgotthárd Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
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Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
5/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet
Szentgotthárd alapító okiratának módosító okiratot az előterjesztés 2. számú
melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet
Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az
előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

2./ Napirendi pont:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása és Működési
engedélye.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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6/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd alapító okirat módosító okiratot az előterjesztés 3.
számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény
Működési Engedélyének módosítását kezdeményezi az EMMI-nél a mellékelt intézményi
kérelem alapján.
Határidő: az Alapító Okirat törzskönyvi bejegyzését követően
Felelős : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
3./ Napirendi pont:
Rábafüzesért Egyesület kérelme,
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.
Virányi Balázs: az eszközkezelő bizottság nem támogatta a kérelmet, az egyesületnek nem
feladata, hogy ajtót, ablakot cseréljen egy épületen. Ha nem tudták felhasználni a keretet,
akkor adják vissza. A következő napirendnél ugyanez lesz a javaslatom.
Huszár Gábor: ennél olcsóbban a SZET Szentgotthárdi Kft. sem tudná elvégezni. Mivel a
költségvetést nem kell módosítani, én is támogatom a kérelmet, az 1. pontot.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Javaslom, hogy kerüljön bele,
hogy „Az Egyesület által tervezett nyílászáró csere csak azt követően történhet, miután a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési vezetője és a SZET
Szentgotthárdi Kft. azt előzetesen jóváhagyta. „
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A Képviselő-testület 7 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
7/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábafüzesért Egyesület
kérelmét támogatja, a karbantartási feladatokra kötött 1947-9/2016. és a 1892-9/2017.számú
szerződések elszámolási határidejét 2018. december 31-re módosítja.
Az Egyesület által tervezett nyílászáró csere csak azt követően történhet, miután a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési vezetője és a SZET
Szentgotthárdi Kft. azt előzetesen jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző

4./ Napirendi pont:
Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme.
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 / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, ugyanazt javaslom, mint az előző
napirendnél.
Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 7 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
8/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért Egyesület
kérelmét támogatja, a karbantartási feladatokra kötött 1892-8/2017.számú szerződés alapján a
fennmaradó összeg, 39.675,- Ft elszámolási határidejét 2018. december 31-re módosítja. A
haszonbérleti díj felhasználására kötött szerződés szerinti elszámolási határidőt 2018.
december 31-re módosítja.
A tervezett állagmegóvási és környezetszépítési munkálatok elvégzése előtt az Egyesület
egyeztetni köteles a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
vezetőjével és a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel
Határidő: azonnal
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Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző
15:27 órakor dr. Haragh László távozott a teremből, a képviselő-testület határozatképes
maradt 7 fővel.
5./ Napirendi pont:
Takarítási feladatok ellátása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 11. 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. a pontot.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
9/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a takarítási szolgáltatási
feladatok 2018. április 01-vel történő ellátásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 01-i
hatálybalépéssel határozatlan időre megbízza a SZET Szentgotthárdi Kft.-t, hogy az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ajánlatban foglaltak szerint a Széchenyi
Általános iskola sportcsarnoki részének, a Vörösmarty Mihály Gimnázium sportcsarnoki
részének, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal, a Rendelőintézet (Hunyadi út, Rákóczi út) és a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum intézmények épületeiben a takarítási szolgáltatási feladatokat
ellássa. Egyben felhatalmazza a polgármestert a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel a fentiek
szerinti takarítási szolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos megállapodás aláírására.
Ezen túlmenően a Képviselő - testület hozzájárul a Higi-Shop Kft.-vel (jogelődje MediTork Bt.) 2012. február 29-én higiéniai papíráruk, tisztítószerek szállítására kötött
szerződés 90 napos határidővel történő felmondásához.
Az önkormányzat a költségeket költségvetésében biztosítja.
Határidő: tisztítószeres szerződés felmondására: azonnal
takarítási szolgáltatási szerződés aláírására: 2018. március 31.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Gál József SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezető
6./ Napirendi pont:
Beszámoló az üzletek éjszakai zárva tartásáról.
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta.
Lábodi Gábor: a bűnmegelőzési bizottság is hosszasan tárgyalta a témát.
Nyitva lehet tartani hajnal 6 óráig, ha ezt a vendéglátóegység 8 nappal előbb bejelenti.
Rendőrségtől érkezett olyan jelzés, hogy volt olyan hely, mely ezt a 8 nappal korábbi
bejelentést nem tartotta be, mégis tovább tartott nyitva. Szeretném javasolni, hogy ha
tudomásunkra jut ilyen , akkor ha legközelebb mégis beadná a hely a hosszabb nyitvatartási
igényét, akkor azt utasítsuk el.
Huszár Gábor: tény és való, hogy volt ilyenre példa, de akkor még nem alakult ki a rendszer.
Most már mindenki betartja.
Dr. Dancsecs Zsolt: volt már olyan, hogy elutasítottunk kérelmet,abban az esetben ha nem
tartották be a 8 napot.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 7 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
10/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai
zárva tartásának tapasztalatairól készített beszámolót megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
15:39 órakor Huszár Gábor, polgármester szünetet rendel el,
15: 56 órakor folytatódik a nyílt ülés, jelenlévők száma 8 fő.
7./ Napirendi pont:
A nemzetiségi önkormányzatok , Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 13. 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.
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
11/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, és új megállapodás megkötését kezdeményezi az Előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új
megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
8./ Napirendi pont:
Településrendezési eszközök módosítása – teljes eljárás – partnerségi vélemények ismertetése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.
Február 5-én lesz a következő egyeztető tárgyalás a szakhatóságokkal.
Kovács Márta Mária: akik észrevételt tettek, ők kapnak írásbeli választ a felvetéseikre?
Huszár Gábor: kapni fognak.
Lábodi Gábor: a 16. oldalon lévő táblázatban le van írva, hogy a 8-9. pontokban
felsoroltakat nem támogatja a főépítész. Új helyrajzi számok alakultak ki, földhivatalban is
távezetésre kerültek, miért nem kerülnek be a rendezési tervbe?
Huszár Gábor: ez csak egy előzetes javaslat, most csak az észrevételeket kell a testület elé
hozni, erről még lesznek tárgyalások február 5-én , ill. további egyeztetések is várhatóak.
Doncsecz András: ebben a fázisban nem szükséges indokolni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 5 igen – 0 nem – 3 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
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12/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
teljes eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett, az Előterjesztés 1. – 3. számú
mellékletei szerinti dokumentumokat megismerte. A Képviselő – testület a partnerségi
vélemények vonatkozásában az előterjesztés 4. számú mellékletben 1-12. pontokban lévő
főépítészi véleményeket fogadja el.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
9./ Napirendi pont:
1/2017. ( II.2.) önkormányzati rendelet müdosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendeletét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.2)
önkormányzati rendelet módosításáról.
10./ Napirendi pont:
Kék parkolási zóna megszüntetésének feülvizsgálata.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
Figyelem , rendeletalkotás is lesz a határozatról történő szavazás után!
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
13/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének átalakításához készített beszámolóját
elfogadja, valamint egyetért azzal, hogy a kék parkolási zóna megszüntetésével annak helyén
fizető-parkolókat kell kijelölni.
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Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II. 1.) önkormányzati rendeletét a parkolási
rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 29/2017.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
11./ Napirendi pont:
Laktanya jelzáloggal terhelés a munkásszálló projekt kapcsán.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 17. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Lábodi Gábor: A jelzálog mértékével nem tudok egyetérteni.
Huszár Gábor: a jelzálog mértéke tőlünk teljesen független.
Szerintem a 150 %-ig terjedő jelzálog semmiféle hátrányt nem jelent számunkra.
Virányi Balázs: teljesen lényegtelen, hogy milyen mértékű a jelzálogjog, ingyen kaptuk meg
az ingatlant, pályázati forrásból fogjuk kialakítani a lakásokat.
Önkormányzati forrásból sosem lenne lehetőségünk ilyen mértékű átalakításokra.
Dr. Haragh László: állami vagyont kaptunk, kapunk az átalakításra támogatást, és azon
vitatkozunk, hogy kerüljön e rá jelzálog vagy sem. Úgy gondolom felesleges ezen vitatkozni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 6 igen – 0 nem – 2 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
14/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a munkásszálló kialakítására
benyújtott pályázat pozitív elbírálása és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulása
esetén - egyetért azzal, hogy a munkásszálló kialakítása projekt kapcsán a megítélt támogatási
összeg 150 %-a mértékében az Önkormányzat tulajdonában álló Szentgotthárd – Rábakethelyi
egykori laktanyaépület (Szentgotthárd, Kethelyi út 103.) ingatlan kerüljön jelzáloggal
megterhelésre a Magyar Állam javára.
Erre az esetre felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, hogy intézkedjen a szentgotthárdi
191/1 helyrajzi számú ingatlanra a pályázaton megítélt összegtől függően legfeljebb 606
millió Ft erejéig a Magyar Állam javára jelzálogjog- és annak biztosítására elidegenítési- és
terhelési tilalom bejegyeztetéséről.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
12./ Napirendi pont:
014/43 hrsz-ú külterületi ingatlan 10/32 tul. részarány értékesítése – Németh Richárd kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
15/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 014/43 hrsz-ú,
1858 m2 területű, szántó művelési ágú külterületi ingatlanban lévő 10/32 tulajdoni
részarányának értékesítését Németh Richárd, 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. sz. 2. ép.
fszt. 2. alatti lakos számára elviekben támogatja. Amennyiben az ingatlanban lévő
valamennyi tulajdonostárs hajlandó értékesíteni Németh Richárd részére a tulajdoni
illetőségét és az erről szóló írásos nyilatkozatokat az Önkormányzat részére bemutatja, akkor
a Képviselő-testület egy újabb előterjesztés alapján hozzájárul az eladáshoz és felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
13./ Napirendi pont:
Lakásvásárlási kérelem – Németh Mónika.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, az 1. pontot javasolják elfogadni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
16/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 9970
Szentgotthárd, Árpád u. 9/A. IV/12. szám alatti 1062/1/A/12 hrsz-ú, 55 m2 alapterületű, 2
szobás összkomfortos lakás értékesítéséhez.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
14./ Napirendi pont:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt.3. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának
kérelme.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
17/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd,
Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, szentgotthárdi 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2015.
április 20-n egységes szerkezetbe foglalt és azóta módosított Bérleti szerződés 2018.02.01-től
történő módosításához az előterjesztés 3.sz. melléklete szerint.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2018. február 15.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
15./ Napirendi pont:
Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság a szünetben tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
18/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Brenner János
Emlékhely Alapítvány pályázatot nyújtson be a „Térségi turisztikai attrakciófejlesztés”, VP619.2.1.-68-2.-17 kódszámú pályázati felhívásra az előterjesztésben megfogalmazottak
céljával. Ehhez az Önkormányzat - kölcsönszerződés megkötése keretében - 4.207.281,- Ft
összeget biztosít az Alapítvány számára a projekt önerő rendelkezésre állásához, azzal, hogy
ezt az összeget az Alapítvány legkésőbb 2018. június 30. napig visszafizeti az Önkormányzat
számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
III. EGYEBEK

Huszár Gábor: nincs az egyebek között hozzászólás.

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 16:51 órakor
bezárja.
K. m. f.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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