Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
Szt/ 600-7/2018. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 28-án
12:12 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,
Orbán István a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetője,
Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője,
Fábián Béláné a Városi Gondozási Központ vezetője,
Varjuné Molnár Katalin a SZEOb intézményvezetője,
dr. Simon Margit a Gotthárd-Therm Kft. vezetője,
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Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendek közé a „TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011
azonosító számú, „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon”című projekthez
kapcsolódóan autóbuszöböl áthelyezéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjogának rendezése.”
című előterjesztést.
Javasolja, hogy vegyék fel a zárt napirendek közé a „Gotthárd-Therm Kft likvid hitel
felvétele.” című előterjesztést.
Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
- „Költségvetési megtakarítási lehetőségek áttekintése valamint,
- „Gotthárd-Therm Kft likvid hitel felvétele.”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
46/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
az
„TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosító számú, „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon”című projekthez kapcsolódóan autóbuszöböl áthelyezéséhez szükséges
ingatlanok tulajdonjogának rendezése.” című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a zárt napirendek közé az
„Gotthárd-Therm Kft likvid hitel felvétele.” című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a
- „Költségvetési megtakarítási lehetőségek áttekintése valamint,
- „Gotthárd-Therm Kft likvid hitel felvétele.”
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:
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége
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Turisztikai Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről , tájékoztatás az Egyesület 2018.
évi munkatervéről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat és a civil szervezeteke együttműködése – beszámoló a 2017. évi munkáról,
tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2018. évben.
2018. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
A munkanélküliség helyzet Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztési program megvalósulása,
helyi gazdaságfejlesztési , gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság
helyzete Szentgotthárdon.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 7. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018. évi kiegészített munkatervéről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
2./ Napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2018. évi díjai.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében.
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Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
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:
2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
Utóellenőrzés a 2016. évi ellenőrzésekből.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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:
Támogatási szerződések elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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9./ Napirendi pont:
Lőrincz Miklós támogatási kérelme könyvkiadáshoz.
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 /
10./ Napirendi pont:
Hungarikum Szövetség.
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 /
11./ Napirendi pont:
Közbiztonság javítása Szentgotthárdon.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
12./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség a zsidó temető rekonstrukciójának támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
14./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. ( IV.27. ) önkormányzati rendelet és a lakások
bérletéről szóló 12/2001. ( III.29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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 /
15./ Napirendi pont:
Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.
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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 /
16./ Napirendi pont:
TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosító számú, „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon”című projekthez kapcsolódóan autóbuszöböl áthelyezéséhez szükséges
ingatlanok tulajdonjogának rendezése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
III. EGYEBEK
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I./ NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 1. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: polgármesteri beszámoló következik.
Március 2-án az Arany János Általános Iskola névadásának 30. évfordulója alkalmából
megrendezett megemlékezésen és az időkapszula elhelyezésén Kovács Márta képviselő
asszony vett részt.
E napon a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 50 éves jubileumi gálájára került sor, ahol
Labritz Béla alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
Március 5-én Kálmán Istvánnal egyeztettem a máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatban,
majd nagyvezetői értekezletet tartottunk.
Március 6-án Szombathelyen tárgyaltam a püspök úrral, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző és Doncsecz András városüzemeltetés vezető, a téma a Brenner János boldoggá
avatásához kapcsolódó program volt, majd Budapestre utaztam.
Március 8-án a máriaújfali szennyvíz projekttel kapcsolatban tárgyaltam.
Majd Körmendre utaztam, ahol az M8-as autóút alapkőletételére került sor.
Március 9-én Szombathelyen a Vízügynél tárgyaltam, majd Siklósi Vilmossal egyeztettem,
ahol jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző.
A Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ e napon tartotta Szombathelyen STT
és FB ülését, amelyen Labritz Béla alpolgármester vett részt.
Március 10-én a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola felújításával kapcsolatos projektzáró
rendezvénye szóló meghívásnak tettem eleget.
Március 11-én a Refektóriumban megrendezett hangversenyen vettem részt.
Március 12-én pályázati megbeszélést tartottunk. Majd az Opel gyárba mentem egy
egyeztető megbeszélésre. Aztán Kovács Buna Józseffel tárgyaltam, ahol jelen volt Dr.
Dancsecs Zsolt jegyző és Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető.
E napon tartotta a TDM éves taggyűlését a fürdőben, ahol Papp Bálint stratégiai és fejlesztési
ügyintéző vett részt.
Március 13-án a Gotthard Therme Hotelbe sajtóreggelire hívtam a sajtó képviselőit, ahol
tájékoztattam őket a város aktuális helyzetéről.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést
tartottak Szombathelyen a megyeháza dísztermében, ahol hagyományosan kitüntetéseket
osztottak ki.
A megyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Megye Közgyűlése Elnökének
Emlékérme elismerésben részesült:
Dömötör Sándor nyugalmazott agrármérnök, Szentgotthárd város szociális tanácsnoka
Szentgotthárd város és térsége szociális ellátórendszerének fejlődése érdekében végzett
képviselői munkájáért.
7

E napon Körmenden tartotta taggyűlését a Régióhő Kft., melyen Labritz Béla alpolgármester
vett részt.
Március 14-én Bécsben, Magyarország Nagykövetségén tettem tiszteletemet az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából megrendezett
fogadáson.
Szintén ezen apropóból, városunkban tartott ünnepségen vettem részt, ahol V. Németh Zsolt
államtitkár úr és Bana Tibor országgyűlési képviselő úr is tiszteletét tette.
Ezúton szeretném megköszönni az SzMSzC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
diákjainak, az Arany János 1-4. évfolyamos általános iskola tanulóinak, a Takács Jenő AMI
növendékeinek, valamint a Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttesnek és felkészítő tanáraiknak,
valamint Domiter Judit intézményi ügyintézőnek a színvonalas műsor összeállítását és
megvalósítását.
Március 19-én az Ipari Parkkal kapcsolatban egyeztettünk.
Majd Szombathelyen a Pannon Termál Klaszter ülésére szóló meghívásnak tettem eleget.
E napon a Refektóriumban lakossági fórumot tartottunk a kerékpárút fejlesztésével
kapcsolatban, ahol jelen volt Doncsecz András városüzemeltetési vezető és Törő Eszter
műszaki ügyintéző.
Március 20-án az MKB Bank képviselőivel tárgyaltam.
Majd Őriszentpéteren az Őrség Határok Nélkül Egyesület elnökségi ülésére szóló
meghívásnak tettem eleget.
Március 21-én a Nyugdíjas Egyesület éves közgyűlésén vettem részt.
Ezt követően Dr. Bíró Judittal tárgyaltam.
Március 22-én Budapestre utaztam…………
Március 23-án Jászfényszarura utaztam, ahol először a Jászfényszaru Ipari Centrum 20 éves
jubileumát ünneplő szakmai konferencián, majd a TTP Szövetség ülésén vettem részt.
Aznap városunkban ülésezett a Határon Túli Szlovének Hivatala szervezésében a tárcaközi
bizottság. A programon Labritz Béla alpolgármester ismertette a városban rejlő lehetőségeket
a bizottsággal.
Március 26-án Ropos Mártonnal, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökével egyeztettem,
ahol jelen volt Huszár Veronika pályázati ügyintéző.
A volt laktanya épület és az Opel gyár változásaival kapcsolatos sajtótájékoztatón vettem
részt.
Grzegorz Buchalal, az Opel Szentgotthárd Kft. vezérigazgatójával tárgyaltam.
E napon tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Március 27-én a máriaújfalui szennyvíz projekttel kapcsolatos műszaki átadás-átvételén
vettem részt.
Ezzel kapcsolatban Máriaújfaluban lakossági fórumot is tartottunk.
E napon tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság.
Március 28-án az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szervezésében
került sor a „Király kupa Nemzetközi Labdarúgó Torna” megrendezése, ahol köszöntöttem a
megjelenteket.
Az idén 50 éves Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tagságában változások történtek:
Leköszönt, Bauer Károly elnök, Csörnyi Zoltánné titkár Lang Rezsőné bizalmi tag, Bánfi
József elnökségi tag és Wachter Lászlóné elnökségi és bizalmi tag. Köszönjük eddigi
munkájukat!
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Új elnökség: Horváth József elnök (az eddigi alelnök), Dömötör Sándor alelnök, Trifusz
József elnökségi tag, Cséve Irén elnökségi tag, Talabér Ernőné titkár, Hujbert Ferencné
elnökségi és bizalmi tag.
Nekik pedig jó munkát kívánunk!
A polgármester szabadsága:
2018. március hó:
A 33/2018. sz. képviselő-testületi határozattal Ténylegesen igénybe vett szabadság
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti
ütemezés
március 01-02
2 nap
március 01-02
2 nap
06-08
3 nap
06-08
3 nap
12-13
2 nap
12-13
2 nap
19-23
5 nap
19-23
5 nap
Összesen:
12 nap
Összesen:
12 nap
A 2017 évről áthozott 23 munkanap szabadság kiadásra került.
Dr. Sütő Ferenc: elég sok témában szeretnék szólni.
Kezdeném azzal, hogy Dömötör képviselőtársunk mellett egy másik szentgotthárdi lakos is
elismerésben részesült. Lang Rezsőné a szlovén nemzetiség kulturája, nyelve és hagyományai
ápolása terén áldozatos munkája elismeréséül Pável Ágoston Emlékéremben kitüntetésben
részesült. Ezúton is gratulálunk!
A tegnapi nap folyamán lakossági fórumot tartottunk Máriaújfaluban, büszkeség töltötte el
szívemet, hiszen közel 20 évnyi várakozás után valósult meg a szennyvízberuházás. Ezúton
szeretném megköszönni a hivatal munkáját, polgármester úrét, a beruházó Colas Zrt.
munkatársainak közreműködését!
Örömmel hallom, hogy sok tárgyaláson vesznek részt, engem az érdekelne, hogy a Brenner
János emlékét őrizve a vallási turizmus vérkeringásébe bekapcsoljuk e a máriaújfalui
kápolnát?
Említésre került, hogy alpolgármester úr részt vett március 23-án egy egyeztetésen a szlovánmagyar együttműködés kapcsán. Kikkel folytak ezen tárgyalások, ill. milyen eredménnyel
zárultak?
Huszár Gábor: természetesen szóba került a máriaújfalui kápolna. Egy olyan kört szeretnénk
kialakítani, melynek kezdő vagy végpontja lenne a kápolna.
Labritz Béla: több szálon is futnak a szlovén kapcsolatok.
Március 23-án a Határon Túli Szlovének irodájának gazdasági bizottsága érkezett, államtitkár
asszony vezetésével,szaktanácsadókkal ill. szakemberekkel.
Ez a csoport szimpátia látogatást tett, de felvázoltam nekik az Ipari Parkunk lehetőségeit, kis
és középvállalkozásaink rendszerét.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
47/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
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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:
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről , tájékoztatás az Egyesület 2018.
évi munkatervéről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. 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 azzal a kiegészítéssel, hogy a
cselekvési terv egészüljön ki a víziturizmussal, vallási és örökség turizmussal.
Dr. Sütő Ferenc: az örökségturizmus kérdését én vetettem fel, mert 2020-ban a trianoni
szerződés jubileuma lesz, jó lesz időben erre felkészülni.
Kovács Márta Mária: a TDM beszámolójából látszik, hogy van létjogosultsága ennek a
szervezetnek.
Labritz Béla: a Hársas tó kiemelt természetvédelmi terület, a halászati jog a horgászoké, ők
tartják rendben a tó környezetét is. Voltak korábban olyan elképzelések, hogy jetski-zni,
csónakázni lehessen a tavon. Szeretném ezeket elkerülni.
A horgászok felvetése, hogy most már kerüljön ki a gémeskút a tóból.
Virányi Balázs: javasolnám a turisztika összes résztvevőinek, hogy olvassák el a KSH
területi statisztika 2015-ös füzeteiből azt a részt, mely a nyugat ill. dél –Dunántúl gyógy és
termálfürdőivel rendelkező településeinek komplex versenyképességi vizsgálata.
A 10. oldalon van egy táblázat, mely sorrendet állít fel. Ebben a táblázatban Szentgotthárd a
turisztikai alindex szerint a 10., 41 település közül. Gyógyturiszikában az utolsó,
infrastrukturálisan a 22. Gazdaságilag a 9. , szociálisan a 21., fürdő tekintetében szintén a 21.
A kompozit indexben a 26., ez azt jelenti, hogy 41 település közül a 26. helyre sorolja.
Amikor stratégiákat állítunk össze, célszerű ilyen anyagokat figyelembe venni.
Huszár Gábor: nap, mint nap úgy élünk, hogy a város hírnevét vigyük, Szentgotthárdot
pozíciónáljuk. A fesztiválok, programok, kulturális rendezvények mind- mind azért vannak,
hogy minél magasabb pozícióba kerüljünk.
Virányi Balázs: én azt gondolom, hogy ebből az anyagból kiolvashatóak a még meglévő
hiányosságaink, azt mutatja meg min lehetne javítani.
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Lábodi Gábor: a víziturizmussal kapcsolatos felvetés véleményem szerint leginkább a Rába
folyó helyzetbe hozására vonatkozna, kiválóan evezhető folyónk van.
A vallási turizmusra nagy hangsúlyt kell fektetnünk, az örökség turizmusra úgyszintén.
Labritz Béla: a horgászturizmus is növekedést mutat, népszerű a Hársas tó.
Virányi Balázs: és a lakosság számára milyen hozadéka van a Hársas tónak? A kúttal
kapcsolatban pozitív vélemények is voltak.
Labritz Béla: a Hársas tavat látogatók a környéken foglalnak szállást, itt költik a pénzüket.
A városi horgászboltban váltanak jegyeket, melyek bevételének egy része itt marad.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
48/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2017. évi beszámolóját az Előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete
szerint megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Simon Margit elnök

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2018. évi munkatervét az Előterjesztés 3. sz. melléklete szerint
jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a 2018 évi támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit elnök

3.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Turisztikai Cselekvési Terv 2018-2020 dokumentumot az Előterjesztés 4. sz.
melléklete szerint de az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
a cselekvési tervben kiemelten szerepeljen a vízi turizmus, a vallási turizmus, ill. az
örökségturizmus.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
megvalósításra: az érintett szervezetek vezetői

3./ Napirendi pont:
Az Önkormányzat és a civil szervezeteke együttműködése – beszámoló a 2017. évi munkáról,
tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2018. évben.
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2018. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Kovács Márta Mária: évek óta előttünk van a civil szervezetek beszámolója, egy jó
rendszert sikerült kialakítanunk. Szeretném megköszönni minden civil szervezet
együttműködését.
A beérkező kérelmeket az elfogadott szabályzat alapján fogjuk elbírálni.
Virányi Balázs: úgy gondolta bizottságunk, hogy egyedileg ne kerüljenek elénk kérelmek.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
49/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2017. évi
munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az Előterjesztés 2.
számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Cziráky László elnök
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap
felosztásának az Előterjesztés 5. sz. mellékletében foglalt Szabályzatát elfogadja
azzal, hogy a Szabályzat 3. pontjából a következők kerüljenek ki: „Indokolt esetben
ettől el lehet térni, és támogatható az a pályázat is, amely más megvalósítási időszakra
vonatkozik. Ezeket a kérelmeket, indokoltságukat az előterjesztésben kell részletezni
és alátámasztani.
Határidő: azonnal
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Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Civil szervezetek vezetői
Településrészi önkormányzatok elnökei
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 6. számú
mellékletében található Pályázati kiírást elfogadja , azzal hogy a 3. ill. 5. pontjából a
következők kerüljenek ki: „a Szabályzat értelmében különösen indokolt esetben lehet
csak ettől eltérni ;
- egyúttal a 7. számú mellékletben található Támogatásigénylő lapok tartalmát
jóváhagyja, mint a Civil Alapból történő támogatás igénylés feltételét azzal, hogy a
benne foglalt tájékoztatót elbírálási időszakonként aktualizálni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
4./ Napirendi pont:
A munkanélküliség helyzet Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztési program megvalósulása,
helyi gazdaságfejlesztési , gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság
helyzete Szentgotthárdon.
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.
Virányi Balázs: szeretném ha bizottágunk javaslata is szavazásra kerülne.
Dr. Sütő Ferenc: mindenképp kiemelném, hogy a gazdaságélénkítésben a MURABA ETTnek éllovasnak kell lennie, mert ily módon jelentős uniós források hívhatóak le.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem – 1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot
hozta.
50/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A munkanélküliség helyzete
Szentgotthárdon. Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési,
gazdaságélénkítő program áttekintése és a foglalkoztatottság helyzete Szentgotthárdon című
előterjesztést a következő kiegészítésekkel fogadja el:
• meg kell vizsgálni az önkormányzat lehetséges szerepvállalását a mezőgazdasági
fejlesztés vonatkozásában a helyi adottságok figyelembevételével
• a MURABA ETT-nek is éllovasnak kell lennie a gazdaságélénkítésben.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018. évi kiegészített munkatervéről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
Huszár Gábor: korábban kértük a kiegészített munkatervet, ennek az egyesület eleget tett.
Virányi Balázs: úgy gondolom nem kaptuk meg, azt amit korábban kértünk, csak szöveges
melléklet van, de számok nincsenek mellé téve.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
51/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2018. évi kiegészített munkatervét, az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
megismerte és jóváhagyja.
Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök
2./ Napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2018. évi díjai.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. 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.
Felvetődött egy kérdés a 3. oldalon lévő táblázat kapcsán, a két táblázat nem ugyanazon
szempontok szerint lettek összeállítva, a 2017-esben benne van a normatíva is.
Dr. Sütő Ferenc: elvileg ma délután lesz a társulási tanács ülése, szeretném ha elhangozna,
hogy arra kérjük az összes települést, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek
tegyenek eleget az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt.
14

Huszár Gábor: így van, mert meg szoktuk előlegezni, de ez terhet jelent jelenleg számunkra.
Virányi Balázs: azonkívül, hogy kérjük őket a befizetésre, van e lehetőség szankcionálásra?
Huszár Gábor: van lehetőség.
Dr. Gábor László: van inkasszós lehetőség a társulási megállapodásban.
Virányi Balázs: hogy lehet élni az inkasszós lehetőséggel? A tetsület dönti el, a polgármester
vagy a pénzügy?
Dr. Gábor László: felszólításokat kell küldeni, ezeket dokumentálni kell, és ha a
felszólításnak nem tesznek eleget, akkor 15 napn belül be kell hozni a társulási tanács elé.
Huszár Gábor: reméljük, hogy nem kell ezzel a lehetőségünkkel élni.
Virányi Balázs: úgy gondolom nekünk is kell, hogy legyen eszközünk. Mondjuk nem
fizetünk valamit másik településen lévő intézménynél, amit nekünk kellene megfinanszírozni.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
52/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások 2018. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben
meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra.
Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy azon önkormányzatok ellen, amelyek a szerződés
értelmében nem teljesítik pénzügyi kötelezettségeiket, Szentgotthárd Város Önkormányzatai
milyen szankciókkal élhet.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2018. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető
3./ Napirendi pont:
Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
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 8 igen – 1 nem i.. 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
53/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni
ellátás tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács számára az alábbiakat javasolja elfogadásra:
1.012,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg azzal, hogy:
- ténylegesen az Előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerinti intézményi
térítési díjat és kedvezményeket alkalmazzák 2018. május 01. időponttól,
- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás
(nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok
képezzék,
a 2017. évben befolyt gondozási díjat 2018-ban is az intézmény költségvetésébe
javasolja beépíteni, melyből továbbra is az intézmény fenntartását, a szükséges
karbantartási/felújítási munkákat, eseti beszerzéseket kell finanszírozni (a
bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai c. dokumentumban minimális
felszerelésként előírtak alapján).
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor, polgármester / elnök
Varjuné Molnár Katalin igazgató
Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban
meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának
intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről
szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2018. áprilisi testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor, polgármester / elnök
Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

4./ Napirendi pont:
SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
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Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: hosszasan tárgyalta mindhárom bizottság, elfogadásra javasolják.
Lábodi Gábor: elfogadtuk korábban azt határozatot, miszerint testületi döntést igényel az
üres álláshelyek meghirdetése. Úgy gondolom, hogy ezt a határozatot vissza kellene vonnunk,
az óvodában azonnal be kell tölteni az álláshelyeket.
Nyílván ha új álláshelyet akar létesíteni, úgy is a testület elé kerül.
Huszár Gábor: véleményem szerint ez majd csak a következő előterjesztésnél lesz igaz.
Ha lesz megfelelő jelentkező, mindenképp be kell tölteni az állást.
Virányi Balázs: bizottságunk javaslata, hogy kerüljön megvizsgálásra, hogy a működés
részleges átszervezése milyen megtakarításokat eredményezhet.
Úgy gondolom semmiképp se vonjuk vissza a határozatot.
Dr. Haragh László: természetesen támogatjuk az álláshely betöltését, a mi bizottságunk is
támogatná a határozat visszavonását.
Huszár Gábor: ebben az előterjesztésben nem tudunk a visszavonásról dönteni.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
54/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Társulási
Tanácsnak, járuljon hozzá ahhoz, hogy 2018. szeptember 1. időponttal megüresedő
intézményegység-vezetői álláshelyet 2018. december 31. időpontig helyettesítő álláshelyen,
2019. január 1. időponttól pedig a megüresedett álláshelyen határozatlan időre betöltse.
Egyben engedélyezi és felkéri az Igazgatót, hogy a magasabb vezetői megbízás meghirdetését
a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye meg.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
5./ Napirendi pont:
SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 12. 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.
55/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Társulási
Tanácsnak, járuljon hozzá ahhoz, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében a 2018.
március 31. időponttal megüresedő álláshelyet haladéktalanul betölthesse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
6./ Napirendi pont:
2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Virányi Balázs: a belső ellenőri anyagokat a belső ellenőr állítja össze, vagy jegyző úr?
Dr. Dancsecs Zsolt: az előterjesztés szövegét én állítom össze, de a belső ellenőri anyagot
csak a belső ellenőr.
Huszár Gábor: a belső ellenőri jelentések szövegezésében nincs cenzúra.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.

56/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú
melléklete szerint.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Kern Henrietta – mb. belső ellenőr
7./ Napirendi pont:
Utóellenőrzés a 2016. évi ellenőrzésekből.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
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.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
57/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Utóellenőrzések a 2016. évi
ellenőrzésekből” elnevezésű belső ellenőrzési jelentéseket (Előterjesztés 1-4. sz. melléklet)
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző
8./ Napirendi pont:
Támogatási szerződések elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Virányi Balázs: a támogatási szerződés aláírása előtt tisztázni kellene, hogy Rábafüzesen
melyik a klubhelyiség? Mert a volt óvodaépület nem az.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
58/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd
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Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való
támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban
foglaltak szerinti szerződések megkötésére a következők szerint:
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán:
1.1.1. - Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására és a
szeméthulladék egyszeri összegyűjtésére továbbá a jakabházi lezárt temető kaszálására a
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel 190.000 Ft összegben,
1.1.2. - Támogatási szerződés a rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes
Német Nemzetiségi Önkormányzattal 40.000 Ft összegben, és a Horgász Egyesülettel 6.000
Ft összegben,
1.1.3. - Megállapodás a máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a
takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért
Egyesülettel 167.000 Ft összegben,
1.1.4. - Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a Farkasfa Jövőjéért
Egyesülettel 80.000 Ft. összegben,
1.1.5. - Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel 105.000 Ft összegben.
1.2.) A támogatások fedezete a 2018. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület
kezelésének illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete.
2.1.) A városrészi klubok működtetése kapcsán
Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok
működtetéséhez a megállapodások következő szervezetekkel való megkötéséhez járul
hozzá:
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület,
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület,
- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesület,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében.
2.2.) A megállapodások fedezete a 2018. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok) kerete.
2.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése
kapcsán
- támogatás a Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a volt folyékony
hulladék lerakó telepig - Őr-Nyék hagyományőrző Alapítvány részére 50.000.- Ft mértékben.
3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a
polgármestert a testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2018. április 15.
utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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9./ Napirendi pont:
Lőrincz Miklós támogatási kérelme könyvkiadáshoz.
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 /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, és nem javasolják támogatni a költségvetés terhére.
Megszólítanám képviselőtársaimat, hogy tegyenek felajánlást tiszteletdíjukból, 50 000 Ft-ot
pedig felajánl az ifjúsági tanács.
Kovács Márta Mária: kérem képviselőtársaim csatlakozzanak hozzám én 10 000 Ft-ot
felajánlok.
Azt, hogy melyik alapítványnak kell pénzt átutalni, majd elküldöm e-mailben.
Virányi Balázs: úgy gondolom az ülés után összegyűjtjük a pénzt, polgármester úr pedig
kipótolja a polgármesteri keretből.
Dr. Sütő Ferenc: én 50 000 Ft-ra kaptam felhatalmazást, az ifjúsági tanács ennyit tud
felajánlani.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
59/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lőrinc Miklós ( 9970 Szentgotthárd,
Hunyadi út 3. ) kérelmét NEM tudja támogatni pénzügyi fedezet hiányában.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás vezető
10./ Napirendi pont:
Hungarikum Szövetség.
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 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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60/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal., hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Hungarikum Szövetséggel partnerségi kapcsolatot
alakítson ki. A Képviselő – testület egyetért az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
keretmegállapodásban foglaltakkal azzal a kitétellel, hogy a partnerség keretében
Szentgotthárd város önkormányzata költségvetési helyzetére tekintettel anyagi támogatást
nem tud nyújtani. A Képviselő – testület Huszár Gábort olyan tartalmú megállapodás
aláírására hatalmazza fel, amelyben Szentgotthárd Város Önkormányzatának támogatási
összeg befizetési kötelezettsége nem szerepel, vagy azt nem költségvetési forrásból tudja
előteremteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

11./ Napirendi pont:
Közbiztonság javítása Szentgotthárdon.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
61/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közbiztonság javításának
támogatása címén kapott 300 000 Ft-ot támogatási szerződés alapján a Szentgotthárdi
Polgárőrség rendelkezésére bocsátja. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a
Támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződésben említendő, a Polgárőr
Egyesülettől elvárt feladatok: az oktatási – nevelési intézmények közelében a közlekedés
biztonságának elősegítése; szentgotthárdi nagyobb számú résztvevőt vonzó rendezvények
rendjének biztosítása; Szentgotthárd éjszakai nyugalmának biztosítása érdekében szükséges
közterületi jelenlét. A támogatás felhasználás határideje: 2018. június 30. Elszámolás
önkormányzat felé: 2018. július 15.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
12./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség a zsidó temető rekonstrukciójának támogatása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
22

4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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.
62/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány pályázati felhívására a szentgotthárdi Zsidó temető
rekonstrukciója tárgyában az előterjesztésben meghatározottak szerint.
Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott
pályázati projekt pozitív elbírálása esetén minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívás
keretében nyújtott támogatásból felújított szentgotthárdi Zsidó temető fenntartását és
gondozását.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. április 13.; a közlésre azonnal.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

13./ Napirendi pont:
A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadása javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (III. 29.) önkormányzati rendeletét
a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló
20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
13:45 órakor Labritz Béla távozott a teremből, a képviselő – testület határozatképes 8 fővel.
14./ Napirendi pont:
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. ( IV.27. ) önkormányzati rendelet és a lakások
bérletéről szóló 12/2001. ( III.29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
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4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, javasolják a rendeletek módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás!
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III. 29.) önkormányzati rendeletét
a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
15./ Napirendi pont:
Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.
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, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
63/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, valamint a
vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó
szerződésekkel érintett területek bérleti díját 2018. május 01. napjától a KSH által közölt
inflációs rátának megfelelő mértéknek megfelelően 2,4%-kal megemeli.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
16./ Napirendi pont:
TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosító számú, „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon”című projekthez kapcsolódóan autóbuszöböl áthelyezéséhez szükséges
ingatlanok tulajdonjogának rendezése.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Haragh László: szeretném kihangsúlyozni, hogy az érdekelt lakók egyetértésével
történik a tulajdonjog rendezése.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
64/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi 138.
hrsz.-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 2898 m2 alapterületű ingatlanból
legfeljebb 130 m2 terület 1.040.000,- Ft vételáron történő megvásárláshoz a TOP-3.1.1-15VS1-2016-00011 azonosító számú, „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon”című projekt keretében szükséges autóbuszmegálló áthelyezése céljából.
Forrás: a projekt ingatlanvásárlásra betervezett költségsora.
A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

13:51 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 13:51 órakor
folytatódik a nyílt ülés.
III. EGYEBEK

Huszár Gábor: úgy látom nincs az egyebekben hozzászólás, a nyílt ülést bezárom.

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 13:52 órakor
bezárja.
K. m. f.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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