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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
Szt/ 600-14/2018. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-án            
14:05 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    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, 
 

 
Távol vannak:   Labritz Béla alpolgármester, 
 
 
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  zárt ülésen tárgyalja a  

- „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 01-04. havi tevékenységéről beszámoló.”, 
- „Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi üzleti tervének aktualizálása.”, 
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- „Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft 2018. évi üzleti tervének 
aktualizálása.”, 

- „Kitüntetési javaslat Szentgotthárd Közoktatásáért Díjra.”, 
- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásért 

Díj”-ra.” valamint , 
- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”-ra.” 

című előterjesztéseket. 
 
 
 

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

 
95/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

- „Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 01-04. havi tevékenységéről beszámoló.”, 
- „Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi üzleti tervének aktualizálása.”, 
- „Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft 2018. évi üzleti tervének 

aktualizálása.”, 
- „Kitüntetési javaslat Szentgotthárd Közoktatásáért Díjra.”, 
- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásért 

Díj”-ra.” valamint , 
- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”-ra.” 

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: 
A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. 
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások, 
karbantartások lehetőségeiről. 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Beszámoló a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti 
tevékenységről. 
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: 
A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2017. évi beszámolója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Család- és Gyermekjóléti Központ megüresedő álláshely betöltése 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 / 
 
4./ Napirendi pont: 
SZEOB Játékvár Óvoda  kérelme  a 11. csoport személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosításához.  
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 / 
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5./ Napirendi pont: 
Év Szentgotthárdi Rendőre díj. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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 / 
7./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség szoborfelújításra. 
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 / 
 
8./ Napirendi pont: 
Közétkeztetés fejlesztése pályázat. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Csatlakozás a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való 
együttműködéshez. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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11./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
12./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE – Asztalitenisz szakosztály – kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás – államigazgatási szervek véleményének 
ismertetése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
14./ Napirendi pont: 
1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
Előterjesztés : 20.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
15./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíj-
hátralékáról. 
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,    
Előterjesztés : 21.  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 / 
 
16./ Napirendi pont: 
Lakásokértékesítések értékbecslése. 
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 / 
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17./ 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 / 
 
18./ Napirendi pont: 
Máriaújfalui u. 87. sz. alatti művelődési ház épületében lévő lakás értékesítése. 
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 / 
 
III. EGYEBEK 
 
 
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 polgármesteri beszámoló következik.  
Április 26-án Budapesten, a Hungarikum Szövetséggel tárgyaltam. 
E napon Hotel Lipában rendezték meg az Interreg pályázat kapcsán a motivációs 
műhelymunkát, melyen Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző vett részt. 
A Móra Ferenc Könyvtár szervezésében, Kardos Tamás színvonalas előadásán és 
fotókiállításán Labritz Béla alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. 
A rendezvényt megtisztelte Ryuichi Tazaki, a Japán Fotóművészek Szövetségének elnöke is. 
Április 27-én Budapesten a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-nél, a Kézilabda 
Szövetségnél és az EMMI-nél tárgyaltam. 
E napon Jennersdorfban jubileumi koncerttel ünnepelte 30 éves fennállását a Rábavölgyi 
Ifjúsági Vonószenekar, ahol Labritz Béla alpolgármester gratulált a zenekarnak. 
Május 1-jén Brenner Jánost, a 60 éve meggyilkolt rábakethelyi káplánt Szombathelyen 
avatták boldoggá, mely ceremóniát és programot követően Szentgotthárdon zarándoklat indult 
a rábakethelyi kápolnától a zsidai Brenner-kápolnához. A zarándoklatot Dr. Székely János 
megyéspüspök úr vezette. Ezúton szeretném megköszönni minden közreműködő munkáját! 
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Május 2-án nagyvezetői értekezletet tartottunk. 
Május 3-án a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent Flórián napja alkalmából 
megemlékezést és megyei tűzoltó napot tartott Szombathelyen, melyen Labritz Béla 
alpolgármester vett részt. 
Május 4-én tartotta ballagási ünnepségét a III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola, mely 
meghívásnak Labritz Béla alpolgármester tett eleget. 
E napon a Babasétányon, a már hagyományossá vált „Minden születendő gyermeknek 
ültessünk egy fát” című programon Dr. Haragh László képviselő köszöntötte a szép számmal 
megjelent szülőket és gyermeküket.  
Május 5-én a Vörösmarty Mihály Gimnázium tartotta ballagási ünnepségét, melyen Labritz 
Béla alpolgármester vett részt. 
Május 7-én pályázati megbeszélést tartottunk. 
Május 8-án egy kisebb delegációval a Fény- és Virágfesztiválra utaztunk Walldürnbe. 
Május 14-én Szombathelyen a Pannon Termál Klaszterrel kapcsolatosan egyeztettem. 
Május 15-én Szombathelyen tárgyaltam Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, 
ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző is. 
Majd egy a Várkert felújításával kapcsolatosan fórumot rendeztünk a Refektóriumban, ahol 
jelen volt Kiss Gábor városi főépítész, Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi 
Erőforrások vezető, valamint Huszár Veronika pályázati ügyintéző. 
Május 16-án a Hotel Lipában rendezték meg az Interreg pályázat kapcsán a szakmai 
műhelymunkát, melyen Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző vett részt. 
E  napon Szombathelyen tartotta társulási tanácsi ülését a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, melyen Labritz Béla alpolgármester vett 
részt. 
Május 17-én a volt Laktanya épület projekt kapcsán egyeztettünk, ahol jelen volt Dr. 
Dancsecs Zsolt jegyző, Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető, valamint Kozó-Németh 
Eszter pályázati ügyintéző. 
Aztán a KTI (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) menetrendi egyeztető tárgyalásán, 
majd a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon vettem részt. 
Május 18-án került sor a Főkonzulátuson a „Maribor-Városperspektívák” című kiállítás 
megnyitójára, mely meghívásnak Kovács Márta Mária képviselő tett eleget. 
Május 22-én rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
Majd Gál Anasztáziával tárgyaltam a meseúttal kapcsolatban, ahol jelen volt Dr. Gábor 
László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető is. 
Május 23-án Sveta Ana Önkormányzata a határon átnyúló Escape projekt partnereivel 
együttműködve rendezték meg a nemzetközi tolerancia szimpóziumát, melyen Papp Bálint 
stratégiai és fejlesztési ügyintéző is részt vett. 
Május 24-én Körmenden a Régióhő taggyűlésén vettem részt. 
Majd Lendvára utaztam, ahol a MuRaBa közgyűlésére szóló meghívásnak tettem eleget, ahol 
jelen volt Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető és Huszár Veronika 
pályázati ügyintéző. 
Május 25-én PKKE és TDM megbeszélést tartottunk. 
Szombathelyen tartotta közgyűlését a Vasivíz Zrt, melyen Dömötör Sándor képviselő vett 
részt. 
E napon került sor Máriaújfaluban a szennyvíz projekt záró, átadó ünnepségére, melyen részt 
vett Dr. Sütő Ferenc képviselő, Doncsecz András Városüzemeltetés vezető, Dr. Gábor László 
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, Törő Eszter műszaki ügyintéző és Páczné 
Szakál Éva településfejlesztési ügyintéző. 
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Május 28-án tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
E napon a volt laktanya épületével kapcsolatban tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dancsecs 
Zsolt jegyző, Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, Doncsecz 
András Városüzemeltetés vezető, Huszár Veronika pályázati ügyintéző és Csicsai Dóra 
ügyintéző. 
Május 29-én tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, valamint az 
Idősügyi Tanács. 
Aztán Kaszás Zoltánnal, az Opel Szentgotthárd szóvivőjével, majd Fodor Istánnal tárgyaltam. 
Az Őrség Határok Nélkül Egyesület soron következő elnökségi és felügyelő bizottsági, 
valamint éves közgyűlésére szóló meghívásnak tettem eleget. 
E napon Szombathelyen tartotta taggyűlését a NYPJMK (Nyugat-Pannon Járműipari és 
Mechatronikai Központ), melyen Labritz Béla alpolgármester vett részt. 
Május 30-án 1 fő tett állampolgársági esküt. 
E napon lakossági tájékoztatást tart a Refektóriumban a beruházó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Duna Asztfalt Út-és Mélyépítő Kft. és a Mészáros és Mészáros 
Kft. az „M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár szakasz 2x1 sávos előkészítése és építése 
a 161+200  -190+114,7 km. szelvények  között” tárgyú projekt kivitelezéssel kapcsolatban. 
 
A kolozsvári U23-as teke világbajnokságra a magyar válogatottba 3 szentgotthárdi ifjú tekés 
is meghívást kapott, László Kata, Cserpnyák Martin és Karba Bálint. A honi tekeegyesületek 
tekintve a gotthárdi egyesület adta a legtöbb játékost erre a válogatott megmérettetésre.  
A polgármester szabadsága: 
2018. május hó: 
Az Szt/601-33/2018. sz. képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott szabadságolási 
ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

május     22-23                           2 nap 
 
Összesen:                                   2 nap 

május              ?                                 - 
                               
Összesen:       2                                 - 

 
Doncsecz András kollégám ma jelezte felém, hogy a Hunyadi út kapcsán a munkaterület 
átadás el lett halasztva, mert nincs még hatályos szerződés. 
 
Dr. Sütő Ferenc:  
Május 25-én projektzáró rendezvény zajlott Máriaújfaluban, 3 polgármester és legalább 3 
államtitkár ígérete vált valóra. A rendezvényen jelen volt V. Németh Zsolt is, kifejtette a 
beruházás fontosságát. Szeretném tolmácsolni a városrészen élők köszönetét. 
Brenner János boldoggá avatása kapcsán több helyen is olvasni lehetett, hogy a szentgotthárdi 
programmal kapcsolatos aktuális információk elérhetőek lesznek a honlapon. Ez sajnos nem 
történt meg. Több utcában is jelezték, hogy nem kapták meg a Szentgotthárd újságnak azon 
számát, amely a rendezvénnyel kapcsolatos információkat tartalmazta.. 
Emelkedni fog az érdeklődés a Jópásztor kápolna és a vallási turizmus kapcsán. Fontosnak 
tartanám egy személy kijelölését, aki fogadja a csoportokat, nyitja a templomokat, kíséri őket, 
és nem csak helytörténeti ismerettel, hanem Brenner János életútjával kapcsolatos 
információkkal is rendelkezik. 
Huszár Gábor: rendkívül sajnálatos, hogy a Szentgotthárd újságot nem kapják meg a 
városlakók. A napokban jeleztem kollégáimnak, hogy vizsgáljuk felül a terjesztővel kötött 
szerződésünket. Sajnálatos az is, hogy az a 2000 példány sem került kiosztásra, amely a 
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Pannon Kapura lett bízva. 
A honlapnak naprakésznek kell lennie, sajnos általában mi is az utolsó pillanatban értesülünk 
azon fórumokról, melyeket külső cégek tartanak. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a Brenner Jánoshoz kapcsolódó rendezvény kapcsán külön banner volt a 
honlapon, kattintás után minden információ megjelent. Az egyházmegye is innen vette az 
aktuális információkat. Most már természetesen nem látható, mert lezajlott a rendezvény. 
 
Lábodi Gábor: hétvégén a várkertben zajlik az élet, a játszótéren padot raktak hintákra. Egy 
rendőrség által is jól behatárolt csoport nappal a várkertben gyülekezik és pszichoaktív 
szereket fogyaszt.  
Javasolnám, hogy készüljön rendelet arra vonatkozóan, ami szabályozza a kirívóan 
közösségellenes magatartást. Meg vagyok róla győződve, hogy ezzel ill. egy megerősített 
közterület-felügyelettel a rendőrség munkáját is tudnánk segíteni.  
 
Dömötör Sándor: a fűtéstámogatások kapcsán sokan érdeklődnek arról, hogy, aki eddig nem 
kapott kompenzációt, az mikor kapja. Jó lenne ha tisztázásra kerülne, Rábafüzesről is 
érdeklődtek, de Szentgotthárdról is. 
A múlt testületi ülésen is felmerült a kérdés, lesz e lomtalanítás és ha igen, mikor? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: minket is keresnek ezen kérdésekkel. 
A rendelkezés az, hogy azokon a településeken ahol nincsen gáz ill. távhőszolgáltatás ott 
kaphatnak tüzifát, ill. egyéb támogatást, ahol ilyen van – mint Szentgotthárdon, ott nem.. 
 
Doncsecz András: a két ülés közti beszámolóban leírtuk, nem kaptunk információt a 
lomtalanításról a szolgáltatótól.  
 
Huszár Gábor: folyamatosan kérjük, hogy legyen lomtalanítás.  
 
Szalainé Kiss Edina: ehhez kapcsolódó az én kérdésem is, szabályozva van e, hogy milyen 
hulladékfajtából mennyi hulladékot lehet vinni a hulladékudvarba? 
 
Doncsecz András: a közszolgáltató szabályozza, honlapunkon is fent van. 
 
Virányi Balázs: a lomtalanítás kapcsán részünkről van szándék, de nem tudunk érdemi lépést 
elérni. Még az is előfordulhat, hogy nem lesz. Inkább a hulladékudvart kellene propagálni. 
 
 
Huszár Gábor: folyamatosak a tárgyalások, elképzelhető, hogy ebben az évben még lesz 
lomtalanítás. 
Elfelejtettem elmondani, hogy pénteken 14.00 órakor Ausztriából érkezik az OPEL-ba 25-30 
Opel Gt versenyautó, itt fognak parkolni a hivatal előtt. Minél többen jöjjenek és nézzék meg 
ezen csodálatos autókat. 
 
Dr. Haragh László: alpolgármester korábban számtalanszor elmondta, hogy ha megépül a 
hulladékudvar, nem lesz szükség lomtalanításra. 
Ma lesz lakossági fórum az M8-as útépítéssel kapcsolatban, Ausztria felé merre lesz 
kapcsolata? Kifut az autópályáig? 
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Huszár Gábor: a határmetszési pont 6 éve ki van jelölve, ennek az útnak egyenes folytatása 
van Ausztriában. A magyar oldal Szentgotthárd-Vasszentmihály között, az osztrák oldalon az 
Ilz-Rudersdorf között kezdődik az építkezés. 
 
Lábodi Gábor: szeretném kérni, hogy felelőtlen Ígérgetések ne hangozzanak el, hiszen 
korábban elhangzott, hogy nem lesz visszamenőleges kukacsekk, mégis lett, a lakosság 
felháborodása teljesen jogos. 
 
Dr. Sütő Ferenc: elnézést kérek az illetékesektől, aktualizált a honlap, csak nem a kiemelt 
hírek között jelentek meg a felhívások hanem az egyéb hírek között. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

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

 
96/2018. 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: 
A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. 
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások, 
karbantartások lehetőségeiről. 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, a határozat elfogadása után 
rendeletalkotás! 
 
 

 
A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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97/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az 1. sz. mellékletben található módosításokkal 
kiegészíti.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
              Városüzemeltetés 
 
 
 

 A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletét 

a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 
3./ Napirendi pont: 
Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Beszámoló a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti 
tevékenységről. 
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. 
 
Dr. Haragh László: városunk egy 25 ezer fős lakosságszámnak megfelelő rendszert tart fenn. 
Az ügyeleti rendszer is jó irányba halad. 
 
Huszár Gábor: bizottságuk javaslata az volt, hogy a civil fórumon belül egészségügyi 
területen dolgozó civil szerveződések is legyenek nevesítve a koncepcióban, így teszem majd 
fel szavazásra. 
 
Lábodi Gábor: örömmel láttam, hogy a Rendelőintézet a közösségi média felületein is 
megjelenteti a rendelésekben történt változásokat. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

 
A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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98/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi Koncepció 
felülvizsgálatáról szóló anyagot megismerte és az alábbi kiegészítéssel fogadja el: a 
civil fórumhoz tartozó, egészségügyi területen működő civil szerveződések   is 
legyenek nevesítve a koncepcióban. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Klósz Beáta intézményvezető 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hétközi-és hétvégi orvosi 

ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2017. évi beszámolója. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
99/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft 
2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját  288 793 eFt eszköz-forrás egyezőséggel 
elfogadja, és egyben hozzájárul a 2017. évi  -48 226 ezer forint adózott eredmény (veszteség) 
következő évekre történő elhatárolásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
     Kovács-Buna József  ügyvezető igazgató 
 
 
2./ Napirendi pont: 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

100/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum Könyvtárának nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

- 2018. július 2-20-ig, továbbá július 23-tól augusztus 3-ig a központi könyvtár 
minden részlege zárva tart, 

- 2018. június 25-29. között és 2018. augusztus 27-31. között a központi könyvtár 
gyermekrészlegben a kölcsönzés részlegesen szünetel, valamint 2018. július 2-6-ig 
és 2018. július 16-20-ig tartó időszak alatt a rábafüzesi fiókkönyvtárban zajló 
nemzetiségi tábor miatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel, 

- a Múzeum nyitva tartása keddtől szombatig 11.00 órától 15.00 óráig, illetve előre 
bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogad.   

Egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az olvasókat tájékoztassa a nyitva tartás 
módosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős :   Molnár Piroska igazgató 

 
 
3./ Napirendi pont: 
Család- és Gyermekjóléti Központ megüresedő álláshely betöltése 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 / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

101/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, járuljon hozzá ahhoz, hogy a Család-és 
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Gyermekjóléti Központ a 2018. május 15. nappal megüresedő álláshelyet haladéktalanul 
betölthesse. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester /elnök 
      Uhor Anita  intézményvezető 
 
 
4./ Napirendi pont: 
SZEOB Játékvár Óvoda  kérelme  a 11. csoport személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosításához.  
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 javasolja. 
Ma délelőtt is egyeztettek a pénzügyi vezetők, arra jutottak, hogy 2 millió Ft elég a csoport 
indításához. 
 
Virányi Balázs: információim szerint 24 főt tartanak vissza az óvodában, ez egy óvodai 
csoport. Vagy egy iskolai osztály. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

 

     

A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem szavazattal fogadta el az 1.,3-4. pontokat, a 2. 
pontot 7 igen – 0 nem  - 1 tart. szavazattal hagyta jóvá így az alábbi határozatot hozta. 

 
102/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és a Játékvár Óvodába beíratott 
gyermeklétszám alapján javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának 2018. szeptember 1. időponttól a 11. csoport újranyitását. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester/elnök 
      Varjuné Molnár Katalin igazgató 
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde 11. csoport indításához biztosítja a szükséges személyi (2 
óvónő és 1 dajka) és tárgyi feltételeket, amelynek fedezete a SZEOB Játékvár Óvoda 2017. 
évi bér-és járulék maradványa és  a tervezett TAO támogatási keretből 2 millió Ft. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Huszár Gábor   polgármester/elnök 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
     Varjuné Molnár Katalin igazgató 
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3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd és 
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményt fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Játékvár Óvoda 11. csoportjának 
indításához az intézményi létszámot 3 fővel emelje meg 2018. augusztus 16. időponttal, így 
az intézményi összlétszáma 61 főről 64 főre emelkedik. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester / elnök 
      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
                 Varjuné Molnár Katalin igazgató 
 
4./ A Képviselő-testület javasolja a fenntartó Társulási Tanácsának a Szentgotthárd és 
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Módosító és Alapító Okiratát az Előterjesztés 3. 
számú melléklete szerint jóváhagyni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : dr. Gábor László, Önk. és Térségi és Erőforrások v. 

 
 
5./ Napirendi pont: 
Év Szentgotthárdi Rendőre díj. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van kérdés, kiegészítés? 
 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ennek a díjnak alapításáráról az elmúlt ülésen a testület döntött. Ez egy 
erkölcsi elismerés.  
Sok városban van „Év rendőre díj”, nem lenne egyedi dolog. Jogos, hogy a közbiztonság 
területén dolgozó, Szentgotthárdért tevő kört is elismerjük. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 
103/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

     
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája (Elfogadva 2015. 
szeptember 30., felülvizsgálva 2017. április 26.) című dokumentumot kiegészíti és ezzel 
megalapítja az Év Szentgotthárdi Rendőre” címet az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
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Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
 
6./ Napirendi pont: 
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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 / 
 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Lábodi Gábor: jól mutatja a hivatalban végzett munkát, hogy a belső ellenőr javaslattal nem 
élt, kifogással nem élt. Bizottság nevében is szeretném köszönetemet kifejezni Doncsecz 
Andrásnak, Csicsai Dórának és mindenkinek , aki ezen munkákban aktívan részt vesz. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
104/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 
ellenőrzése 2017. évre” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 
elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző 
 
 
7./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség szoborfelújításra. 
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 / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja önrész biztosítása nélkül.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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105/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a KKETTKK-
CP-02 jelű pályázati kiírásra a Szentgotthárd, 4054 hrsz. alatt található szobor felújítására, 
önerő biztosítása nélkül, 100%-ban pályázati finanszírozásból. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
8./ Napirendi pont: 
Közétkeztetés fejlesztése pályázat. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 14. 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 az 1.A. pontot. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

106/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú a „Széchenyi Iskola 
főzőkonyhájának fejlesztése Szentgotthárdon” című pályázat tárgyában a Széchenyi Iskola 
főzőkonyhájában a legszükségesebb felújítási munkákat a pályázattal összhangban (konyha 
főzőtér építészeti átalakítása, aljzat felújítása, új aljzatbeton és - burkolat készítése, főzősziget 
elválasztó fal építése, burkolása) legfeljebb 5.588.000,- Ft összegben – a pályázat elbírálásától 
függetlenül - 2018. évben elvégezze azzal, hogy a felújítás költségének fedezete:  
az Önkormányzat és a JustFood Kft. közötti szolgáltatási szerződésben meghatározott 
helyiséghasználat után a szolgáltató által előre, egy összegben megfizetett 5 év használati díja 
(5.413.000,- Ft) és legfeljebb további (bruttó) 175.000,- Ft a korábban a Brenner János 
Emlékhely alapítványnak nyújtott fel nem használt, visszautalandó kölcsön terhére, illetve a 
VP pályázat nyertessége esetén a pályázati projekt költségvetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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9./ Napirendi pont: 
Csatlakozás a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való 
együttműködéshez. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: eszközkezelő bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Lábodi Gábor: annak idején a Pronas is értékesített őshonos csemetéket, itt csak a város 
kaphat csemetéket, vagy magányszemélyek is? 
 
Huszár Gábor: ebben a pályázatban nekünk most területet kell találnunk, és csak a város 
részesül belőle. Később össze lehetne ezt kapcsolni a Tündérkert programmal. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ez most önkormányzati ill. egyházközségi lehetőség. 
 
Virányi Balázs: nekünk ez nem feladatunk, vannak nálunk sokkal szakavatottabb társaságok. 
Lehet nekünk egy mintakertünk, de azzal is kell számolni, hogy a kerttel munka is lesz. 
 
Huszár Gábor: ön javasolta a gazdaságfejlesztési programban, hogy vizsgáljuk felül a 
mezőgazdasági tevékenységben való önkormányzati részvételt. Akkor ez most mégsem jó? 
 
Virányi Balázs: az őshonos gyümölcsfák nem azok a növények, amik a mezőgazdasági 
gazdaságfejlesztésben szóba jöhetnének. A termelés és a feldolgozás a cél. 
 
Dr. Haragh László: a pályázat célja szerintem a hálózatépítés. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
107/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata csatlakozzon A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a 
Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez. 
Felhatalmazza Huszár Gábor Polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentum aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
 
10./ Napirendi pont: 
Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta.  Azért van az a nagy különbség hasonlóan lekért, 
megítélt TAO támogatásoknál, mert 30 %-os önerő szükséges az infrastrukturális 
fejlesztésekhez, az utánpótlás neveléshez viszont csak 10 % önerő szükséges. 
Határozott kérésem, hogy az utánpótlás nevelésre lekért összegek önerejét biztosítsuk a TAO 
önrész és Brenner Alapítvány részére biztosított kölcsön terhére. 
Szeretném kérni a Brenner Alapítványt, hogy fizesse vissza a kölcsönt. 
 
Kovács Márta Mária: tegnap beszéltem az alapítvány elnökével, azt mondta már nincs 
szükségük az összegre. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
A Képviselő-testület  7  igen – 0 nem – 1 tart.  arányú szavazással az alábbi határozatot 

hozta. 
 

108/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 616 598,-Ft támogatást biztosít a 
Rábatótfalui SE számára a TAO-támogatás önrészéhez azzal, hogy a Támogatott a 
támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá a Támogatott az 
Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin támogatóként megjeleníti. Forrás 
: TAO önrészhez tervezett költségvetési keretből 116 177 Ft, a Brenner Alapítvány Emlékhely 
Alapítványnak korábban nyújtott, fel nem használt, visszafizetés alatt lévő összegből 500 412 
Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
    Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
   Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 
 
11./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 17. 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  7  igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 

 



20 

 

109/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 883 823,- Ft támogatást 
biztosít a költségvetésben tervezett TAO önrész keret terhére  a Szentgotthárdi VSE számára 
a 2018. évi TAO támogatás önrészéhez azzal, hogy a Támogatott a támogatással köteles 
elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá a Támogatott az Önkormányzatot a rendelkezésére 
álló felületein / csatornáin támogatóként megjeleníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
     Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
    Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
 
 
12./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi VSE – Asztalitenisz szakosztály – kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 18.  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, úgy döntöttek, hogy forrás hiányában nem tudjuk 
támogatni. 
Én a polgármesteri keret terhére felajánlok 50 000 Ft-ot tudok  adni.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

110/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárdi VSE 
Asztalitenisz szakosztálya kérelmét az első nagyszabású megyei szintű asztalitenisz 
versenyük sikeres megrendezéséhez a 2018. évi költségvetés helyzetére tekintettel fedezet 
hiányában NEM tudja támogatni. 
A Polgármester a polgármesteri keret terhére a rendezvényt a külön kialakított eljárási rend 
szerint 50 000 Ft-tal  támogatni fogja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
                  Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  
 
13./ Napirendi pont: 
Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás – államigazgatási szervek véleményének 
ismertetése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
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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. 
 

111/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 
egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett, az Előterjesztés 
melléklete szerinti államigazgatási szervek véleményeiben foglaltakat elfogadja. A végleges 
előterjesztést az ezekben írottak figyelembe vételével kell elkészíteni. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 
14./ Napirendi pont: 
1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
Előterjesztés : 20.  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 15/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(II.1) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
15./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíj-
hátralékáról. 
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,    
Előterjesztés : 21.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

 
A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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112/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és 
elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
16./ Napirendi pont: 
Lakásértékesítések értékbecslése. 
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. A jogi bizottság azt javasolta, hogy ezen lakások 215 
ezer Ft/m2 ár alatt nem értékesíthetőek. 
 
Kovács Márta Mária: interneten tájékozódtunk a szentgotthárdi lakásárakról. Nem vitatjuk 
az ingatlanbecslést, de a piaci árak magasabbak. 
 
Virányi Balázs: egységárat egységtermékre lehet megállapítani. Ezért gondoltuk azt 
vizsgálni, hogy az elmúlt időszakban hogy néz ki a piac.  
Kényszerhelyzetben vagyunk, de nem mindegy, hogy 20 vagy 25 lakást adunk el. 
 
Huszár Gábor: szerintem a 215 ezer Ft megközelíti a piaci árakat. Ettől függetlenül 
bekérhetjük a tényleges árakat az ügyvédi irodáktól. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
szavazás következik. 
 - 

 

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

 
113/2018. 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:  
- 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. II/4. szám alatti,  46/5/A/26 hrsz-ú lakás,  
- 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 9/A. IV/12. szám alatti, 1062/1/A/12 hrsz-ú lakás,   
- 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 3. III/11.  szám alatti, 996/1/A/41 hrsz-ú lakás,   
A vételár mindhárom lakás esetén 215 .000 Ft/m2. 
 
A képviselő-testület felkéri Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy az értékesítési ajánlatot 
legkésőbb 2018. június 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.  
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Határidő: ajánlat közlése 2018.06.15. 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
17./ 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, javasolják az értékbecslés elkészítését. 
 
Kovács Márta Mária: az eszközkezelő bizottság javaslatát javasolnám ide beépíteni. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

114/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az alábbi, 
Önkormányzat tulajdonát képező lakások értékesítését:  
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 17. I/8.  alatti, 30/A/10 hrsz-ú, (Závecz József és Záveczné 
Janzsó Mária) 
9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. I. ép. ttér 6. szám alatti,  146/2/A/6 hrsz-ú, (Papp Bálint) 
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.  
 
Az önkormányzat kérjen be a Szentgotthárdon működő, lakások adásvételénél közreműködő  
ügyvédi irodáktól egy éven belül értékesített lakások árait be nem azonosítható módon utca, 
komfortfokozat, lakás körülbelüli életkora,  ft/m2 ár-adatokkal, melyek alapján meg lehet 
határozni a jelenlegi piaci viszonyokat. Az adatok felhasználása során az adatszolgáltatók 
neve nem kerül nyilvánosságra. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  

    1./ pontban előterjesztés az értékesítésre: a következő testületi ülés 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

    Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
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18./ Napirendi pont: 
Máriaújfalui u. 87. sz. alatti művelődési ház épületében lévő lakás értékesítése. 
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, nem javasolják az értékesítését, mint ahogy a 
városrészi önkormányzat sem. 
 
Kovács Márta Mária: a városrészi önkormányzat véleményét mindig figyelembe szoktuk 
venni, most is ezt javaslom. 
 
Virányi Balázs: bizottságunk az értékesítés mellett döntött. 
Lakáskoncepció tárgyalásakor felvetődött, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat nem értékesítünk. Ezek alapján szerintem nincs kérdés. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
115/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bediné Pintér Katalin és Bedi 
Tamás 9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 87. sz. alatti lakososok vételi ajánlatát - melyben 
ugyanzen címen található önkormányzati tulajdonú bérlakást meg kívánják vásárolni -  nem 
támogatja.  
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

  Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
 

 
 
16:14 órakor Huszár Gábor, polgármester  közmeghallgatást rendel el, 16:14 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
 
III. EGYEBEK 
 
Lábodi Gábor: mindenkit szeretnék meghívni egy szombati rendezvényre, a II. 
Szentgotthádi Hagyományőrző Íjásznapra ami a Várkertben kerül megrendezésre.  
 
Dr. Sütő Ferenc: folytatva a sort, ugyanezen a napon 13.00 órától az Országos Szlovén 
Találkozóra kerül sor a Lipában. Erre a programra is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
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Huszár Gábor: köszönöm szépen a hozzászólásokat. 
 

 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 16:33 órakor 
bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


