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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
Szt/ 600-17 /2018. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 27-én            
14:05 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, 
 Dömötör Sándor, 
 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, 
 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé az„Skorpió SE  - 

kérelme”  című előterjesztést. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület levegye  a nyílt napirendek közül a „Rendezési terv 

módosítása-egyszerűsített eljárás”  című előterjesztést. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a  

- „Fellebbezés néhai Tóth Ferencné volt Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. szám 

alatti lakos köztemetése ügyében.”, 

- „Javaslat „Szentgotthárd Város Díszpolgára” kitüntetésre.”, 

- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre.”, 

- „Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.” 

valamint 
- „Egészségügyi Díszoklevélhez támogatás biztosítása.” 

című előterjesztéseket. 
 
 

 
A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
122/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 
az„Skorpió SE  - kérelme”  című előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete leveszi a nyílt napirendek közül 
az„Rendezési terv módosítása-egyszerűsített eljárás”  című előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

- „Fellebbezés néhai Tóth Ferencné volt Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. szám 

alatti lakos köztemetése ügyében.”, 

- „Javaslat „Szentgotthárd Város Díszpolgára” kitüntetésre.”, 

- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre.”, 

- „Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.” 

valamint 
- „Egészségügyi Díszoklevélhez támogatás biztosítása.” 

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 / 
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2./ Napirendi pont: 
Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. 
Beruházások helyzetéről beszámoló. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a városi helytörténeti- értékmegőrző tevékenységről. 
Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési Terv ( 2018-2022 ) és 2018. évi 
Beiskolázási terv jóváhagyása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Család- és Gyermekjóléti Központ két álláshely bővítése iránti kérelem. 
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 / 
 
3./ Napirendi pont: 
A kötelező és nem kötelező feladatok megvizsgálásáról, valamint a közművelődés és 
programszervezés területén egy önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról. 
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 / 
 
4./ Napirendi pont: 
Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. 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: 
Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ( Partium AMI ) 
kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
TOP Arany energetika pályázat költségnövekmény. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. 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 / 
 
8./ Napirendi pont: 
Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről ( 2017. január 1-től 2017. december 31-
ig terjedő időszakra ). 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Rendezési terv módosítása – új eljárás indítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
Rendezési terv módosítsa – teljes eljárás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 
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 / 
 
12./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 19.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 1205/4 és 1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 
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 / 
 
14./ Napirendi pont: 
Lakások értékesítése, eladási ár meghatározása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 21.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
15./ Napirendi pont: 
Lakások értékesítése, eladási ár korrekciójára érkezett ajánlatok elbírálása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 22.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
16./ Napirendi pont: 
Lakások értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,    
Előterjesztés : 23.  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 / 
 
17./ Napirendi pont: 
Megüresedett Deák F. úti lakások értékesítésének lehetősége. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,    
Előterjesztés : 24.  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 / 
 
18./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db új lakás értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,    
Előterjesztés : 25.  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 / 
 
19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 32/A/9 hrsz-ú garázs értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,    
Előterjesztés : 26.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
20./ Napirendi pont: 
Skorpió SE kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,    
Előterjesztés : 27.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 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: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  
Május 31-én Budapestre utaztam, ahol a Tudományos és Technológiai Parkok Szövetségének 
2018. évi rendes közgyűlésén vettem részt. 
Majd késő délután ülésezett a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás.  
E napon érkezett városunkba egy walldürni csoport, akiket Dr. Haragh László és Dömötör 
Sándor képviselő urak köszöntöttek. 
Június 1-jén Szombathelyen vettem részt a Vasivíz Zrt. „Szombathelyi Vízszolgáltatás 
Elindításának 120. évfordulója” alkalmából megrendezett ünnepségen. 
E napon látványos és ritka események lehettek szemtanúi a szentgotthárdiak. Több, mint két 
tucat, az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején gyártott Opel GT hajtott egymás után előbb 
az Opel motorgyárhoz, majd hivatalunk elé, ahol köszöntöttem őket. 
Június 2-án a walldürni vendégekkel Őrségi túrán vettem részt, ahol jelen volt Dömötör 
Sándor képviselő is. 
E napon Bokszgálát rendeztek városunkban, ahol Labritz Béla alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket. 
Június 4-én nagyvezetői értekezletet tartottunk.  
Majd a Refektóriumban tartottuk meg a városi pedagógusnapot. 
Átadtuk a gyémánt és arany díszokleveleket. Arany díszoklevelet kapott Herczeg Katalin 
biológia-testnevelés szakos pedagógus, Pintér Ferencné, Csuk Béláné, Právetz Antalné 
egykori óvodapedagógusok. A gyémánt oklevelet Molnár Józsefné tanító vehette át. 
A szentgotthárdi önkormányzat a 2017/2018-as Tanév Pedagógusa Szentgotthárdon 
elismerést is kiosztotta, amit az idén Kiss Eszter, Lászlóné Király Tünde, Pável Tamás, Soós 
János és Bedics Sándor vehetett át. A Szentgotthárd Közoktatásért Díjat Bartakovics Ilona 
óvodapedagógus, Herczegné Eszes Ilona tanító és Jandrasits Józsefné matematika-orosz 
szakos tanár kapta. 
Június 10-én Vasszécsenyben vettem részt Boldog Brenner János vértanú szobra 
megáldásának ünnepségén. 
Június 11-én „Zöld Szentgotthárd” egyeztetést tartottunk. 
Június 12-én a Bécsi Napló c. újság két kollégájával, Martos Péterrel és Deák Ernővel 
tárgyaltam. 
Majd Dr. Székely János megyéspüspök úrral egyeztettem. 
Június 13-án pályázati, majd kontroll megbeszéléseket tartottunk.  
Június 14-én a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. Zöld Park átadó rendezvényére szóló 
meghívásnak tettem eleget. 
Majd Budapestre utaztam, ahol a szlovén fogadáson vettem részt. 
Június 15-én a Széchenyi István Általános Iskola ballagási ünnepségén vettem részt. 
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Majd a Főkonzulátuson a Szlovén Államiság Napja alkalmából megrendezett fogadásra szóló 
meghívásnak tettem eleget. 
Aztán az ’56-os Szövetség által szervezett megemlékezésen és koszorúzáson vettem részt. 
Június 16-án Őriszentpéteren Varga Ottó esperesről szóló könyvbemutatón vettem részt. 
Június 17-én a Csákányi László Filmszínházban 2013. május 10-én új korszak kezdődött, 
mert akkor került sor a digitális vetítéstechnikával az első előadásra. Az említett naptól 
számolva a százezredik vendég e napon a Jurassic World: Bukott birodalom című film 
vetítésére váltott jegyet. 
A szerencsés személy a helybeli Báger Bertalan lett, akit ebből az alkalomból az 
Önkormányzat nevében én, a SZET Szentgotthárdi Kft. nevében pedig Sebestyén Dénes 
köszöntött. 
Június 18-án részt vettem a IV. Szlovén-Magyar Gazdaságfejlesztési Fórumon, melynek idén 
is hivatalunk adott otthont. 
Június 21-én TDM és PKKE megbeszélést tartottunk. 
Hosszas előkészítő munka eredményeképpen jelentős mérföldkőhöz érkezett a Szentgotthárdi 
Ipari Park fejlesztésére irányuló projekt, amelynek sajtótájékoztatójára e napon került sor az 
Ipari Parkban. 
Június 23-án immár 38. alkalommal rendezték meg Őriszentpéteren az Őrségi Vásárt, mely 
megnyitóján Labritz Béla alpolgármester képviselte városunkat. 
Június 25-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
Június 26-án a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság tartotta ülését. 
Június 27-én 2 fő tett állampolgársági esküt. 
 
Kedves Szentgotthárdiak és Szentgotthárdra érkezők! 
Június 29-én, pénteken kezdődik a Szerelmesek Fesztiválja rendezvénysorozatunk. Idén is 
színes programokkal készültünk és neves művészeket hívtunk meg.  
Szerelmesek Fesztiválja beharangozó kisfilm levítésre került.  

 
A polgármester szabadsága: 
2018. június hó: 
Az Szt/601-33/2018. sz. képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott szabadságolási 
ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

június 14-15                                2 nap 
június 28-29                                2 nap 
Összesen:                                   4 nap 

június                                              - 
                               
Összesen:                                        - 

 
 
Dr. Sütő Ferenc: június 13-án, harmadik alkalommal, tartottuk az Ifjúsági Napot. Színház 
aulájában tartott  programon a diákok egy vetélkedőn mérhették össze tudásukat. 
A vetélkedőt a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. évfolyam Általános 
Iskolája nyerte, ezúton is gratulálok. 
Június 2-án Szentgotthárdon került megrendezésre az Országos Szlovén Találkozó az 
Országos Szlovén Önkormányzat szervezésében, átadásra került a Magyarországi 
Szlovénekért Díj. 
Június 9-én a Magyarországi Szlovének Szövetsége harmadik alkalommal rendezte meg a 
LipaFeszt-et. 
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Kovács Márta Mária: júnus 2-án artottuk a Kistérségi Forgatagot ill. Civil napot. Rönök 
közslg volt a dízsvendég, ezúton is szeretném megköszönni a részvételüket. 
A hétvégén helyet kaptam a Szépvízre utazó delegációban, óriási élmény volt. 
 
Lábodi Gábor: június 2-án egymást érték a rendezvények, Hagyományőrző Íjásznapot 
tartottunk, nagysikerrel. 
Infomációm van arról, hogy újabb üzlethelyiséget bérlő visszaadta az üzletet a fürdő 
előterében, így újabb bevételtől esik el a Gotthard-Therm Kft. 
Korábban is kérdeztem polgármester urat a napokban zajló munkaügyi perről, milyen 
szakaszban van az ügy? 
 
Huszár Gábor: a tárgyalás még nem zárult le, jegyző urat és engem is tanúként 
meghallgattak.  
 
Dr. Haragh László: 14-én a nyugdíjas egyesület juniálist tartott, köszönet a rendezvénynek 
helyet adó Gondozóháznak ill. a műsort adó résztvevőknek. 
 
Labritz Béla: augusztus 11-én Rábatótfaluban megrendezésre kerül a városrészi nap, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

 
A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
123/2018. 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: 
Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. 
Beruházások helyzetéről beszámoló. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 5. 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 beruházások között vannak még olyanok, melyek folyamatban vannak, 
kérem javítani a beszámolót. 
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

124/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia dokumentumot áttekintette és továbbra is hatályban tartja azzal, hogy 
felülvizsgálatát - a jogszabály szerinti kötelezettségének megfelelően - 2020-ban végzi el. A 
Képviselő – testület az Előterjesztésben írottakat tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a városi helytörténeti- értékmegőrző tevékenységről. 
Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, van kiegészítés? 
 
Dr. Haragh László: példaértékű szorgalommal dolgoznak az értéktár csoport munkatársai. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

 
A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
125/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Honismereti Klubnak és 
Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságnak a települési értékek adatbázisáról szóló  
beszámolóját megismerte és köszönetét fejezi ki az eddigi eredményes munkáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 
4./ Napirendi pont: 
Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja néhány kiegészítéssel. 
Teljesmértékben egyetérte a bizottság javaslatával. 
 
Dr. Sütő Ferenc: nem ismételni szeretném a bizottság javaslatát, csupán pontosítani 
szeretném: „Szentgotthárd Város Díszoklevele kitüntetésben részesült 2017. évben a 

Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplom Felnőtt kórusa”. 

Azt is szeretném kiemelni, hogy Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 
eredményes tárgyalásai folytán több, mint 535 millió Ft-os támogatásban részesült a Barokk 
templom. 
 
Dr. Haragh László: a Brenner emlékezet több városrészt is magában foglal, kérném, hogy 
Zsidát és Rábakethelyt is nevesítsük Máriaújfalu mellett. 
Az anyagban benne van egy zarándoktemplom építésének lehetősége, ezzel kapcsolatban 
kaphatnánk bővebb információt? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: egyházmegyei kezdeményezés, ötlet volt. Zsida városrészen épülne fel, 
mely zarándokhely lehetne. Teljesen képlékeny még. 
 
 
 
Virányi Balázs: sok pozitív változást látok, de szeretném ha megpróbálnánk rendezvényeink 
kapcsán a felekezeti lélekszámoktól elrugaszkodva kezelni az egyházakat. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

126/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyházak és az 
Önkormányzat kapcsolata című előterjesztést elfogadja azzal, hogy  
- a kitüntettek névsorát ki kell egészíteni azzal, hogy Szentgotthárd Város Díszoklevele 
kitüntetésben részesült 2017. évben a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplom 
Felnőtt kórusa. 
- meg kell említeni és ki kell emelni a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület munkáját, 
melyet a zarándoklatok szervezése, lebonyolítása kapcsán végez ( Mariazelli gyalogos 
zarándoklat, 1Úton zarándoklat, Maria Bildi zarándoklat,  stb. ) 
- az Előterjesztésben  „A Barokk templom felújításához a szükséges pénzeszköz rendelkezésre 

áll” szövegrészt   ki kell egészíteni azzal, hogy a felújításhoz szükséges támogatáshoz Kissné 
Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló eredményes tárgyalásai is hozzájárultak 
- ki kell emelni, hogy az egyházak által szervezett nyári táborokhoz az önkormányzat is 
hozzájárult  amennyiben erre vonatkozóan kérés érkezett. 
Mindezeken túlmenően a képviselő-testület javasolja, hogy a Brenner János Emlékezete 
kapcsán felmerülő fejlesztések előkészítéseibe dr. Sütő Ferenc képviselőt is be kell vonni 
annak érdekében is, hogy ennek során a máriaújfalui kápolna fejlesztése is előtérbe  kerüljön. 
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A Képviselő – testület köszönetét fejezi ki a Szentgotthárdon működő Római Katolikus 
Egyházközségnek, az Evangélikus Egyháznak és a Református Egyháznak az 
önkormányzattal való együttműködésért. 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztában van az 
egyházközségek városon belüli jelentőségével és erejével és a jövőben is szeretne velük 
szoros kapcsolatban maradni, velük együttműködni első sorban a szociális segítés, a kulturális 
tevékenység területén. Szentgotthárd Város Önkormányzata prioritásnak tekinti Boldog 
Brenner János emlékének megőrzésében való részvételt; a barokk épületegyüttes mielőbbi 
felújításában való együttműködést és azok idegenforgalmi hasznosításában való 
együttműködtetést; a Vallási  turizmus rendszerének közös kialakítását és működtetését; a 
Széll K. tér többi egyházi és önkormányzati ingatlanainak közös fejlesztését.  
 
Határidő: az 1.) pontban a közlésre azonnal, a 2) pontban folyamatos 
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési Terv ( 2018-2022 ) és 2018. évi 
Beiskolázási terv jóváhagyása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

127/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum 2018-2022. évre elkészített Továbbképzési Tervét és a 2018. évre szóló 
beiskolázási tervét 1. sz. melléklet alapján . 
 
Határidő  : azonnal 
Felelős    : Molnár Piroska igazgató  
 
 
2./ Napirendi pont: 
Család- és Gyermekjóléti Központ két álláshely bővítése iránti kérelem. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. 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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

128/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsnak, hogy a jogszabályban előírt iskolai-óvodai 
segítő tevékenységre (új szolgáltatás) további 2 álláshely létesítését engedélyezze a Család-és 
Gyermekjóléti Központ intézményében 2018. augusztus 16. időponttól. 
Az intézmény engedélyezett létszáma ezen időponttól 11 főre emelkedik. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester /elnök 
      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
      Uhor Anita intézményvezető 
 
 
3./ Napirendi pont: 
A kötelező és nem kötelező feladatok megvizsgálásáról, valamint a közművelődés és 
programszervezés területén egy önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról. 
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, elfogadásra javasolják. 
 
Kovács Márta Mária: bizottságunk álláspontja, hogy a 2019. évi költségvetés 
összeállításánál kellene fokozott figyelmet biztosítanunk a megtakarítási lehetőségekre. 
 
Dr. Haragh László: a világban milliárdokat költenek hálózatfejlesztésre, a közművelődés 
területén most hasonlóra készülünk. 
 
Virányi Balázs: személyes kudarcként élem meg, hogy nem tudtam megértetni mit szeretnék.  
Szeretném ha a közművelődés területén erősebb szakmaiság tudna megjelenni, gondolok itt 
például a finanszírozással kapcsolatos szakmaiságra. Ebből a felvetésből nem született anyag. 
 
Huszár Gábor: elfogadom, hogy lehetne a rendszert hatékonyabban működtetni. De 
bármilyen szinten hozznyúlunk egy rendszerhez, annak még működőképesnek kell lennie. 
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Úgy gondolom nincs kapacitásunk és anyagi erőforrásunk sem a rendszer átalakításához.  
 
Virányi Balázs: az én szándékom az, hogy a jelenlegi rendszerekben résztvevők váljanak 
piaci szereplőkké.  
 
Huszár Gábor: ezt nem tudjuk most meglépni. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 

129/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A kötelező illetve  nem kötelező 
feladatok megvizsgálásánál valamint a közművelődés és programszervezés területén egy, az 
önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról” címmel készült előterjesztést 
megismerte, az abban foglaltakat a 2019. évi költségvetési tervezés során felhasználja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 

 
4./ Napirendi pont: 
Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Átadom az ülés vezetését alpolgármester úrnak. 
 
15:06 órakor Huszár Gábor távozott a teremből, átadta az ülés vezetését Labritz Béla 

alpolgármesternek, a képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 

 
Labritz Béla: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

130/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által Szentgotthárd Város 
Önkormányzata számára a fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2018. évben átutalandó 
összeg a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház környezetének szépítésére az ingatlant 
használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (Szentgotthárd, Farkasfai u. 8.) alatti civil szervezet 
részére kerüljön átutalásra. Ennek érdekében az Őriszentpéter – Szalafő és Környéke 
Földtulajdonosi közösségtől a fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2018-ban fizetendő 
összeget a Farkasfa Jövőjéért Egyesületre engedményezi a PTK 6:193. § rendelkezése szerint. 
Az engedményezéshez szükséges szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.   
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
5./ Napirendi pont: 
Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 12. 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 / 
 
Labritz Béla: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a civil fórum javaslatát. 
 
Kovács Márta Mária: vita volt azon, hogy az Őr-Nyék eszközbeszerzésre fordítaná a kért 
összeget, a program megvalósításához van szükség a nyilak beszerzésére. 
Korábban már ígéretet tettünk arra, hogy a Csatafutást támogassuk, némileg csökkentett 
összeget javaslunk. 
 
Dr. Sütő Ferenc: a VSE kérelmét az Ifjúsági Tanács kiegészíti 40 000 Ft-tal a saját keretéből. 
 
Labritz Béla:  amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 
131/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

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

a.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Erzsébet tábor szervezésére irányuló kérelmét 
132 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.   
 

b.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület /Galagonya Szívklub/ Szív Világnapja 
szervezésére irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. 
szeptember 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. október 31.    
 

c.) Szentgotthárdi VSE Csatafutás szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal 
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 
részére.  
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.   
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d.) Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület az Szlovén Kézművesek Találkozója 
program szervezésére irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 
Pénzügy 2018. augusztus 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. október 31.   
 

e.) Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 
150 000  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.  
 

f.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány művészeti tábor szervezésére irányuló 
kérelmét 198 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. szeptember 15.     
 

g.) SZEMLE Egyesület Tájidegen – Művészeti Szabadnapok szervezésére irányuló 
kérelmét 110 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. szeptember 15.   
 

h.) Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány íjak és vesszők 
beszerzésére és tegezek elkészítésére irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. Az 
összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. október 15.   
 

i.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló 
kérelmét 200 000  Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 
részére 2018. augusztus 31-ig kell eljuttatni.   
 

j.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló 
kérelmét 200 000  Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 
részére 2018. augusztus 31-ig kell eljuttatni.   

 
k.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét 300 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 
részére 2018. augusztus 31-ig kell eljuttatni.   
 

l.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület városrészi nap szervezésére irányuló kérelmét 200 000 
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.  
 

m.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi nap Rábafüzesen c. program 
szervezésére irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. 
augusztus 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. október 15.  
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n.) Magyarországi Szlovének Szövetsége Nemzetközi Művésztelep szervezésére 
irányuló kérelmét 1 000 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. július 15-
ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 31.  
 
 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 20.) pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
 
6./ Napirendi pont: 
Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ( Partium AMI ) 
kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Labritz Béla: két bizottság tárgyalta. 
 
Kovács Márta Mária: úgy gondoljuk, hogy minden tábort támogatni kell, ennek kapcsán is 
ezt gondoljuk, 30 000 ft összegben a Brenner Alapítvány által visszafizetett összeg terhére. 
 
Virányi Balázs: tábor és tábor között is van különbség.  
Ismerem a munkát, melyet a Csicsóka végez, úgy gondolom 30 000 Ft-nál többet kellene 
adnunk. 
Somorjainé D. Zsuzsanna: az előző hónapban a költségvetési rendeletben már átvezetésre 
került a Brenner Alapítvány számára nyújtott kölcsön. 
 
Labritz Béla: én 100 ezer Ft-ot javaslok a 2019. évi költségvetés terhére. 
 
15:17 órakor Huszár Gábor visszatért a terembe, visszaveszi az ülés vezetését, a képviselő-

testület határozatképes 9 fővel. 

 
Huszár Gábor: a 2019. évi költségvetés terhére nem lehet ezt megszavazni, a tábor idén 
nyáron valósul meg.  
A 30 000 Ft úgy jött ki, hogy 3000 Ft-ot számoltunk egy gyermekre, ahogy korábban is a 
táborok esetén. 
 
Kovács Márta Mária: ehhez a táborhoz méltatlan a 30 000 Ft, költsége jóval több, mint egy 
helyben megvalósuló tábornak. Személyes javaslatom, hogy 100 000 Ft-tal támogassuk, a 
Brenner Alapítvány által visszafizetett összeg terhére. 
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Lábodi Gábor: ha nincs fedezet, akkor ne támogassuk a kérelmet. 
Javaslom, hogy a szervezet nyújtson be kérelmet a Megyei Közgyűlés felé is, ott is van civil 
keret. 
 
Virányi Balázs: itt most az a kérdés, hogy találunk e forrást vagy sem. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 
A Képviselő-testület  5  igen – 2 nem – 2 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 
 

132/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelmét megismerte. Támogatást 2018-ban pénzügyi fedezet 
hiányában nem tud biztosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : a közlésért: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.  
 
 
7./ Napirendi pont: 
TOP Arany energetika pályázat költségnövekmény. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. 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  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

133/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-VS1-2016-

00011 azonosítószámú „Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” 
című projekt megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb 31.429.135,- Ft 
mértékig biztosítja a 2019. évi költségvetés terhére azzal, hogy a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során beérkezett árajánlatokat a kivitelezési 
szerződés megkötése előtt újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a projekt 

keretében igénylést nyújtson be az Irányító Hatósághoz a felmerülő költségnövekmény 
fedezetének biztosítása érdekében. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 

 
8./ Napirendi pont: 
Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről ( 2017. január 1-től 2017. december 31-
ig terjedő időszakra ). 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
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. 
 
Dr. Haragh László: adatokat szeretnék kiemelni, városunknak 6 temetője van, melyet 
fenntart és működtet, ill. 2-3, mely már nem aktív. 
Az összes alapterület 62 951 m2, általában megyeszékhelyeknek van ekkora sírkertje. A város 
erő fölött működteti a temetőket. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 
A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

134/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft. 
2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, a szentgotthárdi 
temetők üzemeltetéséről szóló beszámolóját megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 
 
9./ Napirendi pont: 
Rendezési terv módosítása – új eljárás indítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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, jóváhagyják a főépítészi javaslatokat. 
 
Labritz Béla: több olyan kérelem is van, mely ipari tevékenységek kapcsán érkezett.  
Az ipari parkban rengeteg terület rendelkezésre áll, ill. a város más területein is vannak 
ingatlanok, melyek ipari tevékenység végzésére alkalmasak. 
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

135/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a hatályos rendezési tervek 
módosítása kapcsán benyújott indítványok vonatkozásában az alábbiak szerint döntött: 
 

 
 

 
kezdeményező 

 
támogatott 

 
nem támogatott 

 
1. 

 
Alfred Kulmer 

 X 

 
2. 

 
Bouti Ferenc és Bouti Dávid 

 X 

 
3. 

 
Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ 

X  

 
4. 

 
Dolgos Gyula és felesége 

X  

 
5. 

 
Majczán Tibor 

X  

 
6. 

 
Németh Imre 

 X 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a hatályos rendezési tervek 
módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. A támogatott kezdeményezések közül 
csak azok kerülhetnek tovább, ahol a kezdeményezők szerződésben vállalják a felmerülő 
összes költség megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján letétbe is helyezik az 
önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a meghatározott összeget nem helyezi letétbe, addig 
a további előkészítés nem kezdhető el. Amennyiben a kezdeményezés bármilyen okból nem 
támogatható, a letétbe helyezett  költségösszeg felhasznált részét az önkormányzat nem tudja 
a Kezdeményezőnek visszafizetni.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     
 
 
10./ Napirendi pont: 
Rendezési terv módosítsa – teljes eljárás. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
 
Lábodi Gábor: szakmai kérdésekbe nem szeretnék belemenni. A 4. oldalon található 18. 
pontban leírtak már sokadjára vannak előttünk. Két éve húzódik az ügy, folyamatosan 
végleges megoldást ígértünk a tulajdonosnak, ehhez képest megint azt olvashatjuk, hogy 
eltoljuk a szabályozást. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 
A Képviselő-testület  7  igen – 0 nem – 2 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 
 

136/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti, az Archigraf Bt. által készített véleményezési dokumentációt tudomásul 
veszi és az abban foglaltakat elfogadja. A dokumentáció egyes pontjaihoz fűzött, az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti városi főépítészi  tájékoztatást tudomásul veszi.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 
 
 
11./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 
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 javasolják, úgy, hogy a társasház építési 
kötelezettség kerüljön ki.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 
A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
137/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, 9970 Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti 1273 hrsz-ú, 729 m2 
területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant meghirdeti eladásra.  
A hirdetményt a vagyonrendelet szerint szabályozott helyben szokásos módon kívül 
szélesebb nyilvánosság előtt is meg kell hirdetni. 
Vételár: 29.235.400.- Ft, mely 27%Áfa-t tartalmaz.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14.  
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  2.923.540.-Ft  
bánatpénz fizetendő.  
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A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztusi ülés. 
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  
 
 
12./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 19.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, itt is azt javasolják, hogy kerüljön ki a társasház 
építési kötelezettség. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

138/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú 521 m2, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant és az 1327 hrsz-ú 523 m2, kivett garázs, udvar megnevezésű 
ingatlanból megosztás után keletkező kb. 300 m2-es beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant meghirdeti eladásra. 
A hirdetményt a vagyonrendelet szerint szabályozott helyben szokásos módon kívül 
szélesebb nyilvánosság előtt is meg kell hirdetni A két terület vételára együttesen 24 000 
000 Ft + ÁFA, összesen: 30 480 000 Ft 
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14.  
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg 3 048 000 Ft  
bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztusi ülés. 
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  
 
 
13./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 1205/4 és 1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 
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 / 
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

139/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 arányú 
tulajdonában álló szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, 1295 m2  és 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 
Az ingatlanok eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
14./ Napirendi pont: 
Lakások értékesítése, eladási ár meghatározása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 21.  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 – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

140/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások elidegenítéséről szóló 
16/2000. (III.30.) önkormányzati rendelet szerint értékesítésre a következő lakásokat jelöli ki:  
- a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 17. I/8.  alatti, 30/A/10 hrsz-ú lakás, eladási ár: 
12 715 000 –Ft ( 215ezer ft/m2 + 30 000 Ft értékbecslés ára ) 
- a 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. I. ép. ttér 6. szám alatti,  146/2/A/6 hrsz-ú lakás  
eladási ár: 11.941.680. Ft. 
Továbbá a Képviselő-testület felkéri Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy az értékesítéshez 
szükséges ajánlatot legkésőbb 2018. július 15-ig közölje ki az érintett bérlőkkel.  
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
 
Határidő: ajánlat közlése 2018.07.15. 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 
15./ Napirendi pont: 
Lakások értékesítése, eladási ár korrekciójára érkezett ajánlatok elbírálása. 
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Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 22.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, 215 ezer Ft/m2 árat javasolnak. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

 
A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
141/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2018. sz. határozatban 
érékesítésre kijelölt lakás vételárára az alábbi módosító javaslatot teszi:  
- a 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 9/A. IV/12. szám alatti, 1062/1/A/12 hrsz-ú lakás  eladási 
ára: 11 855 000. -Ft. ( 215ezer ft/m2 + 30 000 Ft értékbecslés ára )  - a lakás vásárlását 
kezdeményező által  tett vételi ajánlat szerinti összeget nem fogadja el. 
A  Képviselő-testület felkéri Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy az értékesítéshez szükséges 
módosító ajánlatot legkésőbb 2018. július 15-ig közölje ki az érintett bérlővel.  
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
 
Határidő: ajánlat közlése 2018.07.15. 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 
16./ Napirendi pont: 
Lakások értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,    
Előterjesztés : 23.  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. Mindegyik ajánlat alatta van az általunk 
korábban meghatározott minimál árnak. 
Van egy javaslat, hogy erről tájékoztassuk a pályázókat, és ha továbbra is fenntartják 
ajánlatukat, akkor csináltassuk meg az értékbecslést. 
 
Lábodi Gábor: és mi történik akkor ha az értékbecslés után áll el a szándékától? 
 
Huszár Gábor: nyílván arról is tájékoztatni kell a vevőket, hogy minimum 215 ezer Ft/m2 az 
ár, de ennél több is lehet. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 
 
 



25 

 

A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

142/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az alábbi, 
Önkormányzat tulajdonát képező lakások értékesítését:  
- 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. I/7. sz. alatti, 1321/A/18 hrsz-ú, (Medgyes Szilvia) 
- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. I/2. szám alatti,   46/5/A/22 hrsz-ú (Moldován 
Zsolt Zoltán) 
- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. I/1. szám  alatti,  46/5/A/21 hrsz-ú (Szabó Szilárd)  
- 9970 Szentgotthárd, József A. u. 7. ttér 7. szám alatti,  1356/A/14 hrsz-ú, (Jakab Anikó) 
továbbá a lakáshoz tartozó 1356/A/15 és 1356/A/16 hrsz-ú raktár ingatlanokat. 
A Képviselő – testület előre bocsátja, hogy e lakásokat minimum  215 ezer Ft/m2 áron 
kívánja a lakásokat értékesíteni, a vételár tehát legalább ennek megfelelő összeg vagy ennél 
magasabb. Ezt a lakásvásárlási szándékukat jelző bérlőkkel előzetesen közölni kell és meg 
kell kérdezni, hogy ezen információ birtokában is fenntartják-e vételi szándékukat. Ezt 
követően csak a vételi szándékukat fenntartó bérlők lakásaira kell elkészíttetni az 
értékbecslést.       
 
A képviselő – testület felkéri a Városüzemeltetést, hogy az érintett ingatlanokról készíttessen 
értékbecslést, majd a lakások elidegenítéséről szóló 16/2000. (III.30.) önkormányzati rendelet 
szerint terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
A Képviselő – testület csak azt követően  értékesíti a felsorolt lakásokat, miután a vásárlási 
igényt benyújtók nyilatkoztak arról, hogy  a teljes vételár 100%-át egy összegben, 
kedvezmények nélkül kívánják megfizetni. E nyilatkozat hiányában az ingatlanok 
értékesítésével kapcsolatos előterjesztés nem tehető meg.  
 
Határidő: a közlésre azonnal,  

     1./ pontban előterjesztés az értékesítésre: a következő testületi ülés 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
 
 
17./ Napirendi pont: 
Megüresedett Deák F. úti lakások értékesítésének lehetősége. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,    
Előterjesztés : 24.  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.  
Ezek a lakások kisebb komfortfokozattal rendelkeznek, a SZET kft. –nek jelentős 
felújításokat kellene eszközölnie. A SZET KFt. vezetősége javasolta, hogy próbáljuk meg 
értékesíteni ezen lakásokat. 
 
Virányi Balázs: ezekre is igaz a 215 ezer Ft/m2 ár? 
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15:49 órakor Labritz Béla távozott a teremből, a képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 

 
Huszár Gábor: természetesen nem.  
 
 
Kovács Márta Mária: a Deák Ferenc utcában egy műemlékjellegű épületben vannak ezek a 
lakások, nem kellene inkább átalakítanunk őket? Ha eladjuk, nem akadályozzuk majd később 
az épület felújítását. 
 
Huszár Gábor: azt az információt kaptam, hogy nekünk nem érdemes ezekkel foglalkozni. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

143/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a  

- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 4. sz. alatti, 1343/A/4 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű, 2 
szobás komfortos lakás 

- Szentgotthárd, Deák F. u. 4. I/17. sz. alatti, 1343/A/17 hrsz-ú, 71 m2 alapterületű, 2 
szobás komfortos lakás 

értékesítését. 
A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő 
ülésen határozza meg.  
A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a pályázat feltételeit és az ingatlan 
értékbecslését a következő ülésre készítse elő.  

  
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban: értékbecslés következő testületi ülés 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
18./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db új lakás értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,    
Előterjesztés : 25.  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, javasolják csökkenteni az árat. 
 
Virányi Balázs: az volt bizottságunk javaslata, hogy hirdessük tovább a lakásokat az eredeti 
éron, és ha nem érkezik ajánlat akkor adjuk őket bérbe piaci alapon.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

144/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 1. sz. alatti, 
1321/A/32 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű lakást Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 
helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  
Vételár: 14.700.350.-Ft, mely 5%Áfa-t tartalmaz.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14.  
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  1 470 035 Ft  
bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztusi testületi ülés.  
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 
 
A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni.  
és ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 2. sz. alatti, 
1321/A/33 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű lakást Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 
helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  
Vételár: 17.696.506.-Ft, mely 5%Áfa-t tartalmaz.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14. A pályázatokat konkrét összeg 
(forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  1 769 651 Ft  
bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztusi testületi ülés.  
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 
 
A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni.  
és ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 3. sz. alatti, 
1321/A/34 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű lakást Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 
helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  
Vételár: 16.917.070.-Ft, mely 5%Áfa-t tartalmaz.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14. A pályázatokat konkrét összeg 
(forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  1 691 707 Ft  
bánatpénz fizetendő.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztusi testületi ülés.  
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 
 
A hirdetményt szélesebb körben, internetes ingatlanközvetítő oldalon is meg kell hirdetni.  
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és ingatlanközvetítőt is be kell vonni.       
 
Amennyiben nem érkezik ajánlat, úgy piaci alapon kell bérbe adni. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
19./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi 32/A/9 hrsz-ú garázs értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,    
Előterjesztés : 26.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. 
15:53 órakor Labritz Béla visszatért a terembe, a képviselő-testület határozatképes 9 fővel. 

 
Kovács Márta Mária: bizottsági ülésünkön elhangzott, hogy 120 ezer Ft –nyi bevétel 
származik a bérbeadásból, nem javaslom az értékesítést. 
 
Lábodi Gábor: ráfordítás nélküli bevételt hoz a garázs, én sem javaslom az értékesítést. 
 
Virányi Balázs: a mi bizottságunk 1,5 millió Ft-os eladási árat javasolt, de jelentős bevétel 
származik így is belőle. 
 
Huszár Gábor: elfogadásra javaslom a 2. pontot. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
145/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 arányú 
tulajdonában álló szentgotthárdi 32/A/9 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 
21. fszt. 1 sz. alatti,  15 m2 alapterületű garázst nem értékesíti. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
20./ Napirendi pont: 
Skorpió SE kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester,    
Előterjesztés : 27.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta. 
 
Dr. Haragh László: úgy gondolom, ha találunk forrást, mindenképp támogassuk.  
 
Huszár Gábor: sajnos a külkapcsolati keret már elfogyott, ill. az erőforrás bizottság kerete is 
kimerült. 50 000 Ft-ot én a polgármesteri keretből fel tudok ajánlani. 
 
Lábodi Gábor: és mi lenne ha a következő körös civil alapos kiosztásból előlegeznénk meg? 
 
Huszár Gábor: szerintem nincs akadálya. 
 
Kovács Márta Mária: javaslom az egyesület nyújtson be kérelmet a civil alap terhére. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 
A Képviselő-testület  9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
146/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió SE kérelmét 100.000- 
Ft összegben támogatás kapcsán a következő döntést hozza: Az önkormányzat költségvetési 
helyzetére tekintettel 50 ezer forintra javasolja pályázat benyújtását a civil alapba, a 
fennmaradó összegre javasolja kérelem benyújtását  a polgármesteri keret terhére 
Szentgotthárd Város Polgármesteréhez.       
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
                  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  
 
 
16:02órakor Huszár Gábor, polgármester  közmeghallgatást rendel el, 16:16 órakor 

folytatódik a nyílt ülés. 
 
 
III. EGYEBEK 
 
Dr. Sütő Ferenc: szeretném jelezni, hogy a következő területek rendezetlenségére hívták fel 
a figyelmemet: Kethelyi laktanya és környéke, Kethelyi híd és környéke ill. a kerékpárút 
környéke az OPEL-től a Vossenig terjedő szakaszon. 
A körforgalomban a kőkockák elmozdultak, feljöttek, veszélyes forgalmi helyzetet okozva 
ezzel. 
Máriaújfaluban az új buszmegálló környékén van egy beszakadás, ennek is kérném a 
rendbetételét. 
 
Virányi Balázs: az Arany János út 3. szám alatt jártam a munkám során, azzal szembesültem, 
hogy a pedagógiai Szakszolgálat még mindig ott van. Emlékeim szerint határozott idejű 
szerződésük volt, mely már lejárt. 
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Lábodi Gábor: kérném a Zsidai focipálya és környékének rendbetételét, kaszálását. 
 
dr.Haragh László: a Kethelyi temetőnél nem egyenletesen telik a hulladéktároló, sűrűbben 
kellene ellenőrizni, ill. a nyugati oldalon a temető kerítése megrongálódott, kérném, hogy 
nézzenek rá az illetékesek.  
 
Huszár Gábor:  köszönöm szépen a hozzászólásokat. 
 

 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 16:20 órakor 
bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 

 

 


