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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
Szt/ 600-32 /2018. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 28-án            
14:23  órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

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

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    dr. Klósz Beáta a Rendelőintézet Szentgotthárd vezetője, 
    Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
 
Távol vannak:  Vörös Gábor képviselő, 
 
 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 
A nyílt ülést megnyitja. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a  
- „Szentgotthárd Széchenyi u. 10. sz. lakóházas ingatlan hasznosítása.”, 

- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra.” valamint, 
- „”Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”. 

című előterjesztéseket. 
 
 

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

230/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  
- „Szentgotthárd Széchenyi u. 10. sz. lakóházas ingatlan hasznosítása.”, 

- „Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra.” valamint, 
- „”Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”. 

című előterjesztéseket. 
 
 

I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Beszámoló Szentgotthárd város 2018. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről 
és a 2019. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az 
energiaracionalizálás új lehetőségei. Város közvilágítási helyzetének áttekintése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról. 
Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
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II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 
beszámoló. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. 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: 
2019. évi költségvetés előkészítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
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: 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti 
kérelme. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
5./ Napirendi pont: 
Közalapítvány ellenőrző testülete tagjainak megválasztása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
A szociális tanácsnok megszüntetését követő feladatokról. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
Helyi állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv megalkotása. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
 
8./ Napirendi pont: 
Trianon – emlékév a diktátum centenáriumára. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
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 / 
 
9./ Napirendi pont: 
1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 
bevezetése. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Bediné Pintér Katalin területrész felajánlása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
12./ Napirendi pont: 
Tulajdonosi hozzájárulás, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum.  
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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13./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és 
vízdíjhátralékáról. 
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
14./ Napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 20. 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 
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I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: a polgármesteri beszámoló következik.  
November 3-án a Hotel Lipában került sor a II. Szentgotthárd Kupa Nyílt Rapid Sakkverseny, 
ahol Labritz Béla alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket. 
November 4-én az ’56-os Szövetség által szervezett gyertyagyújtáson vettem részt az 
emlékműnél. 
November 5-én a Rendelőintézettel kapcsolatban egyeztettünk. 
Majd Körmenden Dr. Kohut Viktorral, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójával tárgyaltam. 
Aztán Szombathelyen, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ taggyűlésén 
vettem rész. 
November 7-én a Refektóriumban került sor az Escape projekt keretén belül elkészült, új 
turisztikai terméknek a bemutatása, illetve a Refektórium felújított faburkolatának az 
átadására, ahol Dr. Haragh László képviselő úr köszöntötte a megjelenteket, valamint Papp 
Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző mutatta be az Escape projektet.  
 
Az elmúlt időszakban az osztrák hatóságok egyoldalú forgalomkorlátozó intézkedéseket 
vezettek be egyes, az osztrák-magyar határszakaszon található határátkelési 
pontokon. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr a kialakult helyzet tisztázása 
érdekében megbeszélést tartott a Győri Városházán. 
Az egyeztetés célja az volt, hogy megismerjük azon önkormányzatoknak az álláspontját és 
tapasztalatát, amelyeket közvetlenül érint vagy a jövőben potenciálisan érinthet az osztrák 
hatóságok forgalomkorlátozása. 
 
Majd a Gotthárd – Therm Kft  soron következő felügyelőbizottsági ülésén vettem részt. 
November 8-án Budapesten a HIPA-ban, majd a Kajak-Kenu Szövetségnél tárgyaltam. 
E napon Őriszentpéteren az első Őrségi Kerékpáros Vándortábort záró fogadásra szóló 
meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett eleget. 
November 9-én Gombás Imrével, a Nyugati Tükör szerkesztőjével tárgyaltam. 
Majd Nyugdíjas Egyesülettel a „barátság” sport jegyében töltöttem el egy kellemes délután a 
tekepályán. 
November 10-én Szombathelyen a Székesegyházban megrendezett Szent Márton napi 
ünnepségen vettem részt. 
Majd a Refektóriumban a Szivárvány kórus gálaműsorára, valamint a Széchenyi Iskola 
aulájában megrendezett sportbálra szóló meghívásnak tettem eleget. 
November 11-én Fakasfán a Hármashatár Baráti Kör hagyományos Szent Márton napi 
rendezvényén vettem részt. 
November 12-én hóeltakarítási megbeszélést tartottunk. 
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November 13-án az Arany János Iskolával kapcsolatosan egyeztettem. 
Majd Körmenden a Katasztrófavédelemnél, aztán a Földhivatalnál tárgyaltam. 
November 14-én pályázati megbeszélést tartottunk.  
A Várkert projekt kapcsán helyszíni bejárást tartottunk, ahol jelen volt Gál József a Szet Kft. 
ügyvezetője, Kiss Gábor városi főépítész és Dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintéző. 
Majd lakásügyi megbeszélést tartottunk. 
November 15-én Budapesten a Belga Nagykövetségre szóló meghívásnak tettem eleget. 
Majd a Budapesti Honvéd Sportegyesületnél, aztán a Kajak-Kenu Szövetségnél tárgyaltam. 
November 16-án a Várkert-projekt kapcsán egyeztettünk. 
E napon a Szlovén Köztársaság Főkonzulátusa, valamint a Szlovén Kulturális és Információs 
Központ fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt. 
November 17-én a Színházban rendezték meg a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 
szervezésében a II. Nyugat-magyarországi Polgárőr Kommunikációs Fórumot, ahol 
köszöntöttem a megjelenteket. 
E napon szintén a Színházban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Rozmaring 
tánccsoport Kovács Jánosné, Erzsi néni vezetésével, ahol Polgármesteri díszoklevéllel 
ismertem el munkájukat. 
Majd a Barokk templomban az Erzsébet napi szentmisén vettem részt. 
November 21-én az Arany János Iskola és az egykori ciszter udvarház (Vargyai ház) 
projektindító sajtótájékoztatóját tartottuk meg. 
Majd Budapestre utaztam, ahol Dr. Palkovits László miniszter úrral tárgyaltam. 
E napon a Színházban került sor Civil Szervezetek Baráti Találkozójára, ahol Labritz Béla 
alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket. 
A Refektóriumban rendezték meg a Járási Fórumot, ahol Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úr 
mondott köszöntő beszédet. 
November 22-23-án Esztergomban az ETT műhelytalálkozón vettem részt, ahol jelen volt 
Huszár Veronika és Dancsecs Réka a Muraba részéről. 
November 23-án a Hotel Lipában a Művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás 
megnyitóján vettem részt. 
November 24-én Máriaújfaluban a szennyvízelvezetés kiépítését követően helyreállított 
önkormányzati kezelésű utak felavatására Szentgotthárd Város Önkormányzata átadó 
ünnepséget rendezett, ahol jelen volt Dr. Sütő Ferenc és Dr. Haragh László képviselő úr is. 
November 25-én Jakabházán az „Idősek Napján” köszöntöttem a megjelenteket. 
November 26-án tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
November 27-én tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 
A Diabétesz Klub által szervezett előadáson köszöntöttem a megjelenteket. 
Dr. Kovács Ildikó külgazdasági attaséval egyeztettem, ahol jelen volt Huszár Veronika és 
Dancsecs Réka a Muraba részéről. 
A ciszterházzal kapcsolatban tárgyaltam Dr. Kiss Zoltánnal és Várfalvi Attilával, jelen volt 
Kiss Gábor városi főépítész. 
A Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája Partnertalálkozót szervezett a Színházban, ahol 
Kovács Márta képviselő tette tiszteletét. 
 
A polgármester szabadsága: 
2018. november hó: 
Az Szt/601-33/2018. sz. képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott szabadságolási 
ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 
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november 8-12                             4 nap 
Összesen:                                    4 nap 
 

november                                    - nap 
Összesen:                                   - nap 

 
Dr. Sütő Ferenc: örömmel osztom meg Önökkel, hogy a mai nap folyamán 3. alkalommal 
rendezte meg az ifjúsági tanács a pályaválasztási napot.  
December 12-re az oktatási intézmények bevonásával jótékonysági akciót szervezünk, tartós 
élelmiszereket gyűjtünk. 
A jubiláló szlovén intézmények munkáját a képviselő-testület is elismeri, úgy érzem, hogy a 
Polgármesteri Díszoklevél mögött nincs ott a mi köszönetünk, jobban örültem volna ha 
Képviselő-testület Díszoklevele kerül átadásra. 
 
Huszár Gábor: az előkészítésre nem volt idő, biztosan meg lesz a módja annak, hogy a 
képviselő-testület is elismerést tudjon adományozni.  
 
Lábodi Gábor: tegnap délután résztvettem az Arany János Iskola sportágválasztó 
rendezvényén, ahol be tudtuk mutatni a kisiskolásoknak a darts sport szépségeit. 
A várkert felújítása során szép kandelláberek kerültek kihelyezésre, de nem túl alacsonyak?  
A Széchenyi Iskola és hotel közötti járdaszakaszon is jártam, mely nincs kivilágítva. 
 
Huszár Gábor: a költségvetési koncepcióban annak a szakasznak a világítása tervezésre 
került. 
Alacsonyak a várkerti lámpák vagy sem? 
 
Gál József: mi is tapasztaltuk, hogy a lámpatestek alacsonyak, kevés fényt adnak, de 
esztétikai szempontból megfelelőek.  
Kovács Márta Mária: civil baráti találkozó volt november folyamán, vendégünk volt a 
Szombathelyi Civil Kerekasztal, mely hasonló szervezet, mint a mi Civil Fóromunk. Ezúton is 
köszönöm Szép Renátának, hogy bemutatta nekik a kolostorépületet. 
 
Szalainé Kiss Edina: polgármester úr említette az Alpokalja Motel felújítását, el kellene 
gondolkodnunk a telephely elhelyezésén is. 
Szeretném kérni az önkormányzati cégek vonatkozásában, hogy a havi beszámolójuk hasonló 
legyen a Pannon Kapuéhoz, külön emeljék ki a különböző költségnemeket.  
 
Dr. Haragh László: Rábakethely városrész 25-ik alkalommal rendezi meg a templom 
hangversenyét, szombaton 15.30 órko kezdődik a program, várunk mindenkit szeretettel! 
 
Labritz Béla: a bekötő úton a vápa oldalában gyógyszerrel szennyezik a környezetet, nem 
magyar gyógyszerkészítményekről van szó. A Vízügyi Igazgatóság is értesítésre került. Külön 
köszönöm a lakosság jelzését. 
Elérkezett a lomtalanítás ideje, kérek mindenkit, hogy figyelmesen olvassa a hirdetményeket. 
Am lomtalanítás során el nem szállítható hulladékokat elhelyezhetőek a hulladékudvarban. 
 
Dr. Sütő Ferenc:  mikorra várható a természetbeni juttatás a téli rezsicsökkentésben 
részesülőknek? 
 
dr. Krajczár Róbert: a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg egy kormányhatározat, 
mely szerint mind a 380 igénylő részére biztosítja a Kormány az igényelt 12 000 Ft-ot. A 
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támogatói okirat még nem áll rendelkezésünkre, ill. a Katasztrófavédelem februárig 
vizsgálódik azügyben, hogy van e átfedés az igénylők és a korábban már támogatásban 
részesültek között. 
A természetbeni juttatást 2019. december 15-ig nyújtanunk a lakosság felé.  
Azt tudom biztosan mondani, hogy legyenek türelmesek.  
 
Huszár Gábor:  amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

231/2018. 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: 
Beszámoló Szentgotthárd város 2018. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről 
és a 2019. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az 
energiaracionalizálás új lehetőségei. Város közvilágítási helyzetének áttekintése. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
  

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

232/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót, illetve az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2019. évi Energia-racionalizálás programtervét 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
1Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető   
 
 
3./ Napirendi pont: 
Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról. 
Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata. 
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Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Haragh László: köszönjük a tanács működését, hiszen jelentős réteget képvisel.   
Bizottságunk javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal is kössön a jövőben 
együttműködési megállapodást az ifjúsági tanács. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

233/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az Ifjúsági Tanács 
munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról. Az Ifjúságpolitikai koncepció 
felülvizsgálata” című anyagot az előterjesztés és az 1. számú melléklet szerint megismerte és 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
    dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnöke 

  Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK 
 
1./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 
beszámoló. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 7. 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 a beszámolót. 
Van kérdés, kiegészítés? 
 
Kovács Márta Mária: a bevételi oldal kedvezően alakul a helyi adóknak köszönhetően, ez 
egyfajta biztonságot ad a város költségvetésének. A kiadási oldalon alacsonyabb a teljesítés, 
ez abból adódik, hogy a folyamatban lévő beruházások még ezután kerülnek kifizetésre. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  8  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

234/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 
megismerte. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
2./ Napirendi pont: 
2019. évi költségvetés előkészítése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, a bizottságok tettek különböző javaslatokat. 
Abban mindannyian egyetértenek, hogy ez egy nagyon képlékeny anyag. 
Szeretném kérni az eszközkezelő és az erőforrás bizottságot, hogy a pénzügyi bizottság 
javaslatát fogadja el. A pénzügyi bizottság nem ment bele részletesen a bevételi ill. kiadási 
oldalba, javasolja elfogadni az 1-3. pontokat, és a januári testületi ülésre minden érintett 
intézménnyel egyeztetve nullás költségvetést kell összeállítanunk. 
Kérek mindenkit, hogy a januári előkészítésben vegyen részt. Célunk, hogy a kötelező és 
önként vállalt feladatainkat a lehető legmagasabb szinten el tudjuk látni, ill., hogy a tervezett 
beruházásaink megvalósulhassanak.  
 

Kovács Márta Mária: az eszközkezelő és erőforrás bizottság munkája sem volt hiábavaló, 
januárban minden javaslatukat figyelembe fogjuk venni. 
Koncepciót nem kötelező készíteni, de remek irányt mutat a jövőre nézve. A bevételi oldalt 
még optimalizálni kell, a kiadási oldal minden igényt és álmot tartalmaz.  
Kicsit korán döntenénk arról, hogy mit vegyük ki és mi maradjon. Január elején közös állítsuk 
össze a költségvetést. A felsorolt határozati javaslatokról most mindenképp döntenünk kell. 
 
Virányi Balázs: én látom, hogy ez egy munkaanyag, de nekem a bizottság álláspontját kell 
képviselnem.  
A közszféra vonatkozásában szemléletváltásra lenne szükség, a kötelező feladatellátások 
mellett lenne bevételszerzési lehetőség is az intézményekben. 
 
Huszár Gábor: abban mindkét másik bizottság is egyetértett, hogy az intézményekkel úgy 
kell tárgyalni, hogy mutassák ki, milyen bevételszerzési lehetőség van a többletigények 
esetén.  
 
Virányi Balázs: ennek korábban sem volt eredménye. Talán a testületnek is változtatni 
kellene, hogy tudnánk ösztönözni és segíteni ebben az intézményvezetőket. 
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Véleményem szerint el kellene gondolkodnunk helyi adó bevezetésének lehetőségén is. 
A rendeletben szerepel a köztisztviselők bérrendezése, jó lenne ha ez minden intézmény 
vonatkozásában megjelenne.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a köztisztviselőknél idén decemberig kell döntenünk arról, hogy ha 
akarunk változtatást, semmi egyéb oka nincs annak, hogy behoztuk a rendeletet. 
 
Dr. Haragh László: bizottsági ülésen hosszan és részletesen tárgyaltuk a napirendet, sok 
javaslatot tettünk, el tudjuk fogadni pénzügyi bizottság álláspontját is.  
Szeretném kiemelni, hogy az adórendeletet nem szeretnénk módosítani, a köztisztviselői 
alapról viszont mindenképp döntsünk ülésünkön. 
 
Huszár Gábor: az adórendelet módosítása kapcsán felmerült az albérletek megadóztatását, 
de nem tudjuk ellenőrizni. 
 
Lábodi Gábor: több, mint 1,2 milliárdos lyukat kell betömnünk a költségvetésen. 
Úgy gondolom, hogy lakosságot sújtja a rekord magas ÁFA , nem kellene még egy adót 
kiszabnunk. 
A Gotthard-Therm Kft is adott be többletigényt, melyhez hozzátenném, hogy a fogorvosi 
rendelő még mindig nincs kiadva, egy másik bérlő is szerződést bontott.  Kérem ezt is vegyük 
majd figyelembe a tárgyalások során.  
Azt sem tartom szerencsésnek, hogy a spórolás jegyében 15 millió Ft-ot költünk majd el a 
Szerelmesek Fesztiváljára. 
 
Huszár Gábor: erről fog szólni az elkövetkezendő két hónap. 
 
Dr. Haragh László: ez a nagy összeg, ami elhangzott, úgy jött össze, hogy az összes igényt 
feltüntette a pénzügyi iroda.  
 
Huszár Gábor: Lábodi képviselő úr megint csúsztat. Elhangzik az 1,2 milliárdos hiány. De 
azt nem teszi hozzá képviselő úr, hogy minden évben a 0. fordulónál az összes intézmény 
összes igényét hozzuk a képviselő-testület elé.  
 
Kovács Márta Mária: A rendezvénykeret vonatkozásában is majd csak januárban fogunk 
dönteni. 
 
Virányi Balázs: úgy gondolom, hogy az adónem bevezetésének lehetőségét nem kellene 
elvetni. Meg kellene vizsgálni, hogy mekkora bevétel származhatna belőle. 
 
Huszár Gábor: ha nekem a jegyző azt mondja, hogy nincs kapacitás arra, hogy becsületesen 
ellenőrizzük, akkor nem fogom támogatni. Ettől függetlenül nem szabad teljesen elvetni.  
 
Kovács Márta Mária: a helyi adórendelet kapcsán szeretném elmondani, hogy nem látjuk 
értelmét újabb adónem bevezetését.  
 
Virányi Balázs: én csak annyit szeretnék, vizsgáljuk meg egy lehetséges rendszer 
felépítésének lehetőségét. 
 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület  az 1. pontot 6  igen – 2 nem szavazattal fogadta el, 8 igen – 0 nem 
arányú szavazással  pedig a 2-3. pontokat, az alábbi határozatot hozta. 

 
235/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeletét 2019.  
évre nem módosítja. 
 

                       2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények többletigényei 
kérdésében a következő döntéseket hozza:  

 
- az igénylő szervezetek vizsgálják meg és mutassák be a többletigényt biztosító bevétel 

növelésének lehetőségeit is. 
3/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy 2019. évben 

az  
 alábbi:  a fejlesztések és beruházások tekintetében januári ülésre kell részletes javaslatot 

tenni. 
 
Határidő: 2019. január 20. 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét 

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának  
egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet  módosításáról. 

 
 
 
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. 
 

236/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és engedélyezi a megüresedett álláshely 
betöltését. 
 
Határidő : azonnal 
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Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
      Uhor Anita intézményvezető 
 
 
 
4./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti 
kérelme. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

237/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal kérelmét megismerte, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal a megüresedő közterület- felügyelői álláshelyet 2019. január 2. 
napjától betölthesse. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  elnök 
      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
5./ Napirendi pont: 
Közalapítvány ellenőrző testülete tagjainak megválasztása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

238/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Közbiztonságáért Közalapítvány Ellenőrző Testülete tagjainak Seres Csaba József 9954 
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Rönök, Gagarin tér 32. és Vörös Gábor 9981 Szentgotthárd, Kiserdő 1/A. szám alatti 
lakosokat választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 
 
6./ Napirendi pont: 
A szociális tanácsnok megszüntetését követő feladatokról. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, ott ígéretet tettem, hogy javaslatot fogok ma tenni. 
Fábián Bélánét javaslom, aki külön kérte, hogy 2019-ben javadalmazás nélkül láthassa el a 
feladatot. 
 
Virányi Balázs: le van írva, hogy szociális gondok nem jellemzik Szentgotthárdot. Szükség 
van erre a pozícióra? 
 
Huszár Gábor: az én meglátásom az, hogy Dömötör Sándor képviselőtársunk rendkívül jó 
munkát végzett ezen a téren, segítségére volt a hivatalnak és személy szerint nekem is. Fábián 
Béláné külsős bizottsági tag, így lehetőséget kaphat arra is, hogy például a lakásügyi 
megbeszéléseken részt vegyen. Neki rálátása van a kritikus esetekre is. 
 
Kovács Márta Mária: tudomásom szerint a jelölt a szociális kerekasztal ülésein is részt fog 
venni, én is javaslom a pozícióra. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  6  igen – 1 nem -1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 

 
239/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a szociális 
tanácsnokihoz hasonló feladatok ellátásával szociális tanácsadó pozíció létrehozását 
megbízási szerződéssel megbízási díj  fizetése nélkül a tanácsadót a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalnál megbízva. A részletes tervezetet a decemberi ülésre kell 
előterjeszteni.  
A Képviselő – testület egyetért  Fábián Béláné megbízott személyével. ,  
 
Határidő: az előterjesztésre  2018. decemberi testületi ülés 
Felelős:   Dr. Krajczár Róbert Hatósági és Koordinációs vezető 
               Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző  
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7./ Napirendi pont: 
Helyi állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv megalkotása. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
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. Az egyik nem javasolja elfogadásra, a másik pedig 
módosító javaslattal él, miszerint jöjjön létre egy munkacsoport, vonjunk be szakembereket, 
akiknek a véleményére adva előkészítő munka után a testület elé lehet terjeszteni egy részletes 
anyagot. 
 
Kovács Márta Mária: én tegnap támogattam a javaslatot, de utánanéztem az állatvédelmi 
törvényeknek, rendeleteknek, úgy gondolom felesleges nekünk külön intézkedéseket tenni. 
 
Lábodi Gábor: képviselőtársam félreértette a javaslatot, ez nem ütközik törvényekbe. 
Miért is fontos az előterjesztés? 1970 óta a vadon élő gerinces állatok száma 60%-kal 
csökkent, a Föld összes élőlénye ki van szolgáltatva az emberiségnek. 
A zöld szemlélet a jövő, a megújuló energiáké, a környezetvédelemé. 
A galambproblémát meg lehetne előzni orális fogamzásgátlással. A cirkuszokra hiába 
vonatkozik törvény, hiszen az EU-ban 20-ban teljes tilalom van az élő állatokat felvonultató 
cirkuszok ellen. 
A jelenlegi vegyi szúnyogirtás az emberi szervezetre is veszélyes. 
Semmi gond nem lenne, ha az iskolákban a felelős állattartással kapcsolatos előadások 
lennének, ha örökbefogadó napot szerveznénk. Népszerűsíteni lehetne az ivartalanítást, sőt a 
gyerekek kötelező közösségi szolgálatban végzett 50 órája a kutyamenhelyen is elvégezhető 
lehetne. 
 
Huszár Gábor: képviselő úr megközelítésével van a probléma, nem azzal, amit felvetett. 
Azon senki nem vitatkozik, hogy a sokkolóval és kampókkal ösztökélés állatkínzás. 
 
Virányi Balázs: a mi bizottságunk nem támogatta az előterjesztés elfogadását, a 
szellemiségével teljesen egyetértünk. Mi is azt gondoljuk, hogy van egy megfelelő törvényi 
háttér, megfelelő háttérszervezetekkel. 
Már gyermekkortól tudatosítani kell a felelős állattartást. 
Szerintünk nem kell azért címet adományozni, aminek normálisnak kellene lennie.  
 
Dr. Haragh László: a törvény szakhatóságokat rendel az ellenőrzésre, nem kell ezt nekünk 
felülírni. 
 
Dr. Sütő Ferenc: számomra nagy hiányosság, hogy az előterjesztést nem bocsájtották 
társadalmi vitára. 
 
Lábodi Gábor: semmi sem tiltja azt, hogy ilyen témában rendeletet alkossunk.  
Társadalmi vitája volt, civil kezdeményezésből indult a téma. 
Szomorúnak tartanám, ha az állatvédelmet nem érezné magának valaki. 
A vegyi szúnyogirtást polgármester úr például lemondhatja. 
 
Huszár Gábor: a jövőben a biológiai szúnyogirtás fog előtérbe kerülni.  
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Virányi Balázs: a szúnyogirtás kapcsán egyensúlyt kell fenntartani, még mindig nem tudott, 
hogy a méhpusztulást mi okozta. 
A galambürülék például rengeteg betegséget hordozhat, országunkban nem engedélyezett 
megoldás az orális fogamzásgátlás. 
 
Lábodi Gábor: az MTA közleménye szerint a szúnyogirtás nem hatékony, és emberre is 
veszélyes lehet. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  6  igen – 2 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

240/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „helyi 
állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv megalkotása” című Előterjesztés kapcsán 
kerüljön sor egy  munkacsoport felállítására, mely szakértői véleményeket kér be az 
előterjesztésben felvetett kérdésekről  továbbá a lakosság számára is biztosítja a véleményezés 
lehetőségét. A munkacsoport vezetőjének Labritz Béla alpolgármestert nevezi ki.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
16:41 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 16:57 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 
8./ Napirendi pont: 
Trianon – emlékév a diktátum centenáriumára. 
Előadó: Lábodi Gábor képviselő, 
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. 
 
Lábodi Gábor: a bizottságok nem támogatták az 1. pont elfogadását, de a 2. pontot 
mindenképp javaslom elfogadni. 
 
Huszár Gábor: ha díszsírhellyé minősítjük, akkor azért felelősek is leszünk, kérjünk be egy 
kalkulációt arra, hogy mennyibe kerülne a helyreállítás, a költségvetésben szerepeltetni kell. 
 
Virányi Balázs: talán előbb tisztázni kellene a történelmi szerepeket. Senkinek semmi 
érdemét nem vitatom el. 
 



18 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 
Lábodi Gábor jelezte, hogy új szavazást kér, hiszen tévesen szavazott. 

Dr. Haragh László jelezte, hogy nem kíván részt venni az újabb szavazásban. A képviselő-

testület határozatképes 7 fővel. 
 

Huszár Gábor: további szavazás következik a díszsírhely vonatkozásában. 
 

A Képviselő-testület  6 igen – 1 nem ill. 7 igen – 0 nem  - 1 tart. arányú szavazással az 
alábbi határozatot hozta. 

 
241/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel vette a „ Trianon – 
emlékév a diktátum centenáriumára” című előterjesztésben tett képviselői kezdeményezést. 
Amennyiben az országgyűlés hivatalosan is Trianoni emlékévvé nyilvánítja a 2020-as évet, 
akkor a testület visszatér a kérdésre. Ugyanakkor e témával kapcsolatosan  meg kell vizsgálni 
már a 2019-es évben az anyagi lehetőségeket, melyekbe beletartozik ebben a témakörben egy  
tanulmány elkészítése és a Szentgotthárdi Temetőben található Gubicza Ákos 
sírhelyemlékének fizikai felújítása is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
9./ Napirendi pont: 
1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendeletét 

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

 
 

10./ Napirendi pont: 
A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 
bevezetése. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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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. 
 

242/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Várod Önkormányzatának képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet szövegtervezetével az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint egyetért. Az 
elfogadott szövegtervezetet véleményeztetni kell a Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztályával, majd a rendelet-tervezet végleges szövegét a testület elé kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: a 2019. januári testületi ülés 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 
11./ Napirendi pont: 
Bediné Pintér Katalin területrész felajánlása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
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. 
 

243/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Bediné Pintér 
Katalin 9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 87. sz. alatti lakos tulajdonát képező 
szentgotthárdi 2604 hrsz-ú ingatlanából az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
helyszínrajzon jelölt kb. 184 m2-es területrész megvásárlását 1500.-Ft/m2 áron úgy, hogy 
ezen területrész az önkormányzat tulajdonát képező szentgotthárdi 2605 hrsz-ú ingatlanhoz 
kerül átcsatolásra. 
A telekhatár-rendezési változási vázrajz elkészíttetése és annak földhivatali átvezetése 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a feladata, és az ezzel járó költségek is az 
Önkormányzatot terhelik. A  vételár megfizetése kapcsán a képviselő – testület úgy 
rendelkezik, hogy abból az ingatlantulajdonosnak a  SZET Szentgotthárdi Kft. felé fennálló 
önkormányzati bérlakással kapcsolatos tartozását  rendeznie kell. 
Forrás: a 2019. évi költségvetés. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
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Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
12./ Napirendi pont: 
Tulajdonosi hozzájárulás, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum.  
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

244/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Szombathelyi 
Műszaki Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő szentgotthárdi 1011 hrsz-ú, 
természetben Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz. alatti SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája  egyik tantermében cukrász tanműhely kerüljön kialakításra és az ehhez 
szükséges burkolási, víz- és csatorna szerelési munkákat is elvégezzék. 
   
A Képviselő – testület a polgármestert felhatalmazza a szükséges tulajdonosi nyilatkozat 
aláírására.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
13./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és 
vízdíjhátralékáról. 
Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

245/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség , víz-csatorna díj hátralékáról szóló Beszámolót 
megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
14./ Napirendi pont: 
Első lakáshoz jutók támogatása. 
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
Előterjesztés : 20. 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. 
 

246/2018. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 
szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 
jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  
 
Pákai Zsolt (szül.: Nagyatád, 1989.06.26. an.: Pál Katalin) 8840 Csurgó, Eötvös u. 37. szám 
alatti lakos részére, a szentgotthárdi 1344/A/5 hrsz-ú, természetben: 9970 Szentgotthárd, Deák 
F. u. 12. I/5. sz. alatti lakás ingatlan vásárlásához. 
 
Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2018. december 17.. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 
 
III. EGYEBEK 
 
Lábodi Gábor: Doncsecz Andrásnak szeretném jelezni, hogy a Füzes felé vezető bekötő úton 
az árapasztó vápa mellett van egy összetört csatornafedél. Jelezni kellene a szolgáltatónak! 
Érdemes lenne utánanézni annak a hírnek, mely az osztrák médiában jelent meg, miszerint 
tartományi  szinten fogják gyűjteni a hulladékot Ausztriában.  
 
Labritz Béla: amennyiben lesz erről információnk, lépéseket is tenni fogunk.  
 
Szalainé Kiss Edina:  jakabházi lakosok jelezték, hogy nem kapják meg a városi újságot. 
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Huszár Gábor: más városrészről is kaptunk hasonló jelzést, kérem Gábor Lászlót jelezze a 
terjesztőnek, amennyiben nem lesz változás, ismét javaslom, hogy mondjuk fel a szerződést.  
 
Dr. Haragh László: a Hunyadi út felújított részén a csatornafedelek még nincsenek szintbe 
rakva. Ez utólagos munka? 
 
Doncsecz András: a meglévő pályaszerkezet visszamarás után egy új kopóréteg került a 
Hunyadi útra. A csatornafedeleket nem is emeltük ill. süllyesztettük. Azokhoz nyúltunk csak 
hozzá, ahol nagy szintkülönbségek voltak. A műszaki átadás-átvétel még nem zárult le. 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 17:29 órakor 
bezárja.  
 

K.m.f. 
 

 

Huszár Gábor  Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester            Jegyző 

 

 


