Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
Szt/ 600-29 /2018. szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 31-én
9:10 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,
Vörös 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,
Bánfi József a Szentgotthárdi Helyi Választási Bizottság elnöke,

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes 9 fővel.
A nyílt ülést megnyitja.
DÖMÖTÖR SÁNDOR KÉPVISELŐ ÚR EMLÉKÉRE
Haláloddal nagy űr keletkezik Szentgotthárd életében. „A szavak lehetnek szépek, a tettek
azonban mindig többet érnek!" E mottó alapján élt és dolgozott Dömötör Sándor,
barátunk, képviselőtársunk. Isten nyugosztalja!
1

Dömötör Sándort Szentgotthárd Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.
A képviselő-testület 1 perces néma felállás adózik emléke előtt.

Huszár Gábor átadja a szót Bánfi Józsefnek, a Helyi Választási Bizottság elnökének.
Bánfi József: A Helyi Választási Bizottság elnökeként ismerteti a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvénynek a kiesett képviselő
mandátumának betöltéséről szóló rendelkezéseit. Eszerint ha az egyéni listáról megválasztott
képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép”.
A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választások eredménye alapján a képviselőtestületbe be nem került képviselőjelöltek közül a legtöbb szavazatot, egészen pontosan 775
szavazatot a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet jelöltje, Vörös Gábor kapta.
Vöröa Gábor a megbízést elfogadta, részére a megbízólevelet átadom. .
Vörös Gábor felesküdött, és átvette megbízólevelét.
Huszár Gábor polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek
közé a „Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése” című előterjesztést.
Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a
- „Gotthard-Therm Kft. kötvény kiváltása” valamint,
- „Kaszagyári terület ügye.”
című előterjesztéseket.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
207/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
az„Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése” című előterjesztést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a
- „Gotthard-Therm Kft. kötvény kiváltása.”, valamint,
- „Kaszagyári terület ügy.”
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,
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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:
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete, 2018. évi vagyongazdálkodási
irányelvek elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.
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:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
3./ Napirendi pont:
2019. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 9. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
4./ Napirendi pont:
SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
5./ Napirendi pont:
Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd SZMSZ módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
6./ Napirendi pont:
Javaslat a polgármester jutalmazására.
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
7./ Napirendi pont:
Temetési költség átvállalása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
8./ Napirendi pont:
Bizottságokba és egyéb szervezetekbe tag választása illetve delegálása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
9./ Napirendi pont:
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
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4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
10./ Napirendi pont:
Rendezési terv módosítása- teljes eljárás – államigazgatási szerv vélemények ismertetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
11./ Napirendi pont:
Út kialakításának kezdeményezése.
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:
Bugán József ingatlan-nyilvántartás eltérés rendezése, területrész vásárlás.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 18. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
13./ Napirendi pont:
Ingatlanváráslási kérelem, Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság, sztg. 1396/1 és 1384 hrsz.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
14./ Napirendi pont:
Ingatlanváráslás, 0807/1 hrsz-ú erdő ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ).
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
15./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 1205/4, 1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése ( Akasztó-dombi ingatlanok ).
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
16./ Napirendi pont:
Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. 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 /
17./ Napirendi pont:
Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
III. EGYEBEK

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 két ülés közti polgármesterri beszámoló következik.
Szeptember 20-án Budapesten a volt Kaszagyár felszámolásával kapcsolatosan egyeztettem.
Szeptember 21-én Péntek Róberttel, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferensével
egyeztettem egy Szentgotthárdon rendezendő ünnepség részleteiről.
Szeptember 24-én a Refektóriumban Herczeg Jánost, a város díszpolgárát köszöntöttem 99.
születésnapja alkalmából, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző is.
Majd Babos Sándor őrnagy úrral egyeztettem.
Aztán Ljutomerbe utaztam egy szlovén kertészeti befektetés részleteit tisztázni, Dr. Boris
Jesih főkonzul úr is jelen volt.
Szeptember 25-én Budapesten dr. Robert Kokalj úrral, a Szlovén Köztársaság budapesti
nagykövetével tárgyaltam. Szintén két szlovén ipari parkos befektetés miatt.
Szeptember 26-án rendkívüli testületi ülést tartottunk.
Aztán a Refektóriumban, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által szervezett „Rábavölgy projekt a térség árvízvédelmének kiépítése” című projekt nyitórendezvényén
köszöntöttem a megjelenteket.
Majd V. Németh Zsolt alelnök úrral tartottam sajtótájékoztatót „A Szentgotthárdi Játékvár
Óvoda bővítése és energetikai felújítása” c projekt kapcsán.
Szeptember 27-október 2-ig grúziai Tskaltubo városába utaztam Kovács Márta és Dr. Sütő
Ferenc képviselőkkel, valamint Gál Józseffel, a Szet Kft. ügyvezetőjével.
Egyebek közt a helyi városi ünnepségen vettünk részt.
Az idén februárban írt alá szándéknyilatkozatot Szentgotthárd a grúziai Tskaltubo város
vezetőivel. A kapcsolatfelvétel előzményeként Vas megye delegációja a grúziai Imereti
tartományban tett testvéri látogatást. Ekkor jelezték a tskaltubói városvezetők, hogy szívesen
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felvennék a kapcsolatot egy hozzájuk hasonló jellegű Vas megyei várossal. A választás az
ugyancsak fürdővel rendelkező városunkra esett, és a télen már találkozott is a két város
küldöttsége, majd október elején viszonoztuk a látogatást.
Szeptember 29-én Répcelakon, a „település első írásos említése 750. évfordulójának
ünnepére” szóló meghívásnak Labritz Béla alpolgármester tett eleget.
Október 2-án Budapesten az SBP Invest Kft. ügyvédjével, és az MKK által megbízott
ügyvéddel tárgyaltam.
Október 3-án nagykontrollt tartottunk az intézményvezetőkkel.
E napon a - Városi Gondozási Központ által szervezett - Idősek világnapja alkalmából
rendezett ünnepségen vettem részt, ahol köszöntöttem a megjelenteket.
Október 5-én a Várkert projekttel kapcsolatosan egyeztettünk.
Október 6-án Rátóton az Aradi Emlékparkban, az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából
megrendezett megemlékezésen vettem részt.
Október 8-án a rendezési tervvel kapcsolatban folytak egyeztetések.
Október 10-én 2 fő tett állampolgársági esküt.
Majd a vajdasági Tótfalu település polgármesterét, Bata Ferencet láttam vendégül, melyen
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló asszony is részt vett.
Október 11-én Tompa Péterrel és Mathias Kernnel egyeztettem energetikai beruházásokkal
kapcsolatban, ahol jelen volt Virányi Balázs képviselő is.
Dömötör Sándor Képviselő Úr Emlékére nekrológ hangzik el.
Október 12-15-ig az erdélyi Szépvízen megrendezett Káposztafesztiválra szóló meghívásnak
tettünk eleget, ahol jelen volt Kovács Andrea és Vadász József külső bizottsági tag, valamint
Dancs Józsefné tanárnő is.
Ezen a hétvégén Farkasfán, valamint Rábafüzesen rendezték meg az Idősek napi ünnepséget,
ahol Kovács Márta képviselő köszöntötte a megjelenteket.
Vasárnap Labritz Béla alpolgármester Szombathelyen, a Vas Megyei Príma Díj átadó gálán
gratulált a „2018 év vállalkozója” díjra jelölt, Emerik-Fa Kft. ügyvezetőjének, Merkli
Imrének.
Ezen a napon az Országos Tájfutó Bajnokságon, melynek a Hársas-tó adott „otthont”, Lábodi
Gábor képviselő köszöntötte a résztvevőket és átadta a díjakat.
Október 16-án a Járási Hivatalban a HVB, majd a Bűnmegelőzési ülésen vettem részt.
Aztán Grzegorz Buchallal, az Opel Szentgotthárd Kft. vezérigazgatójával tárgyaltam.
Október 17-én pályázati megbeszélést tartottunk.
Ezen a napon Szombathelyen a Környezetvédelmi Tanács, valamint a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központ Kft. ülésén Labritz Béla alpolgármester vett részt.
Szombathelyen az MKB Bank igazgatójával, majd Budapesten Bodó Sándor államtitkárral,
aztán a Rákóczi Szövetség vezetőjével egyeztettem.
Október 18-án Budapesten az EMMI-nél tárgyaltam.
Október 23-án tartottuk ünnepi megemlékezésünket az 1956-os forradalom és szabadságharc
62. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 29. évfordulója alkalmából.
Az ökumenikus istentiszteletet, koszorúzás követte. Majd Táncos Beatrix-Korpics Ferenc:
„Lehetek én is…” című színművét az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája mutatta be a színházban.
Magam, és a képviselő-testület nevében gratulálok a színvonalas előadáshoz!
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Október 25-én „Lendva Község ünnepe” alkalmából rendezett ünnepélyre szóló meghívásnak
tettem eleget.
Október 26-án megbeszélést tartottunk a TDM-mel, majd a Pannon Kapu Kulturális
Egyesülettel.
Később a Katasztrófavédelem képviselőivel egyeztettem egy új tűzoltó laktanya építésével
kapcsolatban.
Október 29-én tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága.
Október 30-án a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, valamint az Idősügyi Tanács
tartotta ülését.
E napon lakossági fórumot tartottunk a „Fenntartható kerékpárforgalom fejlesztés
Szentgotthárdon” című projekt kapcsán.
A polgármester szabadsága:
2018. október hó:
Az Szt/601-33/2018. sz. képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott szabadságolási
ütemterv szerinti ütemezés
október 11-17
6 nap
október 29-31
3 nap
Összesen:
9 nap

Ténylegesen igénybe vett szabadság
október 19.
Összesen:

1 nap
1 nap

Dr. Sütő Ferenc: jómagam is tagja voltam a Grúziába látogató delegációnak. Fontosnak
tartom elmondani, hogy az utazás szponzori támogatással valósulhatott meg.
Szeretném köszönetemet kifejezni, amiért Máriaújfaluban önkormányzati utak újultak meg.
Kovács Márta Mária: örömteli, hogy hivatalunk indulhatott a jó adatszolgáltatókra
vonatkozó pályázaton, vissza nem térülő támogatásban részesülhettünk.
Október 26-án volt Szentgotthárdon kórustalálkozó, vendégünk a Körmendi vegyeskar volt.
Lábodi Gábor: a fúrt és ásott kutakkal kapcsolatban elég nagy zavar van az információkban.
Kérem jegyző urat mondjon ezügyben néhány szót.
A szemétszállításban Pest és Nógrád megyében már gondok vannak, nálunk minden rendben
van?
Huszár Gábor: Vas megyében semmi probléma nincsen a szemétszállítással.
Dr. Dancsecs Zsolt:
Akinek a házánál kút van, és nem kért ill. kapott rá engedélyt, azt be kell jelenteni. A
letölthető nyomtatványok között található kérelmet kellene kitölteni és a hivatalba eljuttatni.
Azt javaslom, hogy előzetesen érdeklődjenek kollégáinknál.
Labritz Béla: a környezetvédelmi udvar ill. a szelektív hulladákgyűjtés garancia arra, hogy
ne lehessen probléma a szemétszállítással.
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Dr. Haragh László: október 21-én a Lipa-ban nemzetközi sakkversenyt rendeztek, horvát,
szlovén és német résztvevőkkel. Azt gondolom az ott látottak alapján, hogy a
sakkszakosztállyal szorosabb kapcsolatot kellene kiépítenünk a jövőben.
Virányi Balázs: reméljük, hogy az alacsony szemétszállítási díj fedezi majd a jövőben a
rendszer fentartását.
A kutak kapcsán felhívnám a figyelmet arra, hogy ellenőrzni fogják a kutak mélységét.
Mindenkit arra kérnék, hogy pontosan töltse ki a bejelentő lapokat.
A Muraba finanszírozása kapcsán most sem találok semmit az anyagban, megoldott a
finanszírozás?
Huszár Gábor: az ETT –k működésére központilag forrás van elkülönítve, erre ők
pályázhatnak.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
208/2018. 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:
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete, 2019. évi vagyongazdálkodási
irányelvek elfogadása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 5. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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209/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 2019. évre vonatkozó
Vagyongazdálkodási irányelvek” című dokumentumot az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal és folyamatos,
Felelős: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző
3./ Napirendi pont:
A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 6. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság részletesen megtárgyalta.
Lábodi Gábor: a korábban meghirdetett útfelújítások közül csak egy valósult meg, szeretném
kérni, hogy ezügyben kapjunk tájékoztatást.
A parkolóhelyek kapcsán meg kellene vizsgálni, hogy a Mártírok úton kialakítható e
ferdeparkoló.
Dr. Sütő Ferenc: a testület minden évben csak egyszer tárgyalja a témát, szeretném javasolni,
hogy a jövőben a gyalogos közlekedésre is térjen ki az anyag, a járdák állapotáról is kapjunk
tájékoztatást. Többen megkerestek azügyben, hogy a Széchenyi utca járdája kritikus
állapotban van.
Virányi Balázs:
Továbbra is fenntartom azt a javaslatomat, hogy a központban parkolási lehetőséget kellene
kialakítanunk. Szemléletváltásra lenne szükség. Zöld területek rovására történnének
parkolókialakítások, lehetőséget jelenthetne ha régi romos épületek helyén alakítanánk ki
parkolót. A parkolás műszaki probléma, amit műszaki oldalról kell megoldani. Mikor a
belváros beépület negyed ennyi autó volt. Ha kell igenis be kell áldoznunk zöld területeket.
Huszár Gábor: a ferdeparkolók kialakítása én úgy tudom, hogy ha a kiállásnál a saját
sávjába tud az autós visszatolatni, akkor engedélyezhető.
Dr. Haragh László: úgy gondolom, hogy mélygarázst nem tudunk építeni, de parkolóházat
akár igen. Középtávon ez megoldást jelenthetne.
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
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A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
210/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
Mogersdorf felé vezető úton az osztrák – magyar államhatár előtt 150 méterre 50 km/h
sebességkorlátozás elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018. évi
költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős:
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
Rózsa Ferenc utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől a Tompa M. utca
kereszteződéséig terjedő szakaszán a megállási tilalom visszavonásával, valamint a 30
km/h sebességkorlátozás elrendelésével. A Képviselő-testület nem ért egyet a
forgalomlassító küszöb elhelyezésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018.
évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a SzentgotthárdRábafüzes 0232/12. hrsz-ú úton (Átrium Hotelhez, benzinkúthoz) vezető út mindkét
oldalán megállási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet
2018. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
2018. november 30.
Határidő:
Felelős:
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
4.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért SzentgotthárdFarkasfa, Fővég , illetve a Kiserdő utcákban 5 tonnás tengelyterhelés-korlátozás
elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018. évi költségvetése út –
híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

5.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd,
Kis utca teljes hosszában a 30 km/h sebességkorlátozás elrendelésével. A
megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018. évi költségvetése út – híd keret terhére
biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd,
Pável Ágoston lakótelepen a Pável Ágoston lakótelep 1. számú és Pável Ágoston
lakótelep 2. számú sorházak között lévő útszakasz keleti végének mindkét oldalán a
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megállási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2018. évi
költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
7. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd,
István király utca 8-16. számú ingatlanok előtti szakaszon - a balesetveszélyesnek
ítélhető helyeken - kerüljön elrendelésre megállási tilalom. A megvalósításhoz
szükséges fedezetet 2018. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
8. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd parkolási
gondjainak enyhítése érdekében egyetért azzal, hogy a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal vizsgálja meg a következő területek esetleges parkolási hellyé
alakításának lehetőségét:
- Deák Ferenc utca 7-9. számú épületek közötti zöldterület egy részének parkolási
hellyé alakítása
- Szentgotthárd, Mártírok útja 2. épület mögötti részén a meglévő merőleges
parkolók folytatása. A Mártírok útja 2. mögötti részen vizsgálni kell a parkoló
kiterjesztése esetén annak pontos méreteit.
- A Várkert nyugati oldalán megépített parkoló folytatása, illetve Szentgotthárd 32.
hrsz-ú ingatlanon lévő parkoló bővítése további parkolási helyek kialakításával
- a Szabadság téri Liget északi oldalán a meglévő parkoló bővítésével, illetve a
Szabadság téri Liget déli oldalán lévő árok lefedésével történő új parkolóhelyek
kialakítása
- a Honvéd utcában a Szakképző iskola előtt párhuzamos parkolóállások kialakítása
- a Fürdő utcában parkolóállások kialakítása.
- A Zsida-patak és a tekepálya közötti 93/2 hrsz-ú ingatlanon parkolásra alkalmas
zúzottköves terület kialakítása – (támogató döntés esetén a magántulajdonban álló
564 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival történő kapcsolatfelvétel a terület megvásárlása
érdekében). Egyetértő döntés esetén részletesen ki kell dolgozni a megvalósítandó
változtatásokat, illetve azok várható költségkihatását. Végül mindezeket újra a
képviselő-testület elé kell terjeszteni.
- meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Deák F. u. 5-7. társasház nyugati
oldalánál lévő zöldterület melletti járdánál ami a Deák F. utcát és a Széchenyi utcát
köti össze kialakítható-e kerékpársáv,
- kerüljön felújításra a műfüves pályánál található parkoló.
Határidő: 2018. decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
9. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elrendeli, hogy a
közlekedés helyzete Szentgotthárdon vizsgálata kapcsán meg kell vizsgálni azt, hogy
az óvodánál található gyalogátkelőhely mellett az utca páratlan oldalán lévő első
parkoló megszüntetése nem volna-e indokolt.
Határidő: a 2018. decemberi testületi ülés
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Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető

II. KÜLÖNFÉLÉK
1./ Napirendi pont:
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.
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.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
211/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési Terv
2018-2020. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019.
Előadó: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető,
Előterjesztés : 8. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kovács Márta Mária: november 6-a a beadási határidő, elégséges lesz az ünnepek utáni 2
nap?
Huszár Gábor: a pályázat már ki van írva, itt most csak arról döntünk, hogy a beérkező
pályázatok közül mennyit milyen összeggel fogunk támogatni.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
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212/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában az „A” típusú
pályázat esetén 10 főt részesít ösztöndíjban
Határidő : 2018. december 06.
Felelős : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában az „A” típusú
pályázat esetén 5000 Ft/fő/hó támogatást nyújt
Határidő : 2019. január 31. az első (5 havi) rész átutalására
Felelős : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
3./ Napirendi pont:
2019. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása.
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 javasolják az 1-2. pontokat.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
213/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 1. és 2019.
december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a
középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési
térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákat és rezsiköltséget, valamint a
diétás gyermekétkeztetés szolgáltatási árait az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint határozza meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben
az élelmezési nyersanyagnorma és rezsiköltségét az Önkormányzat döntése szerint
fogadja el.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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4./ Napirendi pont:
SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 10. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
214/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményében 2018. november 05. időponttal megüresedő álláshelyet a
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében haladéktalanul betölthesse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
5./ Napirendi pont:
Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd SZMSZ módosítása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 11. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
215/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Család- és
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény SZMSZ módosítását az Előterjesztés 2.
számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
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Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Uhor Anita intézményvezető
2.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Család- és
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény Szakmai Programjának módosítását az
Előterjesztés 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Uhor Anita intézményvezető

6./ Napirendi pont:
Javaslat a polgármester jutalmazására.
Előadó: Labritz Béla alpolgármester,
Előterjesztés : 12. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta.
Nem adom át az ülés vezetését alpolgármester úrnak, mert a következő javaslattal élék.
Kérem, hogy részemre a testület ne szavazzon meg jutalmat. Ismerve, hogy jövőre digitális
röntgenkészülék kerül beszerzésre, mely jelentősen megterheli majd költségvetésünket, ezért
kérem, hogy ezt az összeget zárolja a testület erre a célra. Ebben a szavazásban én is szeretnék
majd résztvenni.
Lábodi Gábor: minden évben fel fogok szólalni az ilyen témáknál, bele sem kellett volna
kerülnie a költségvetésbe a jutalomnak.
Több kérelmet el kellett utasítanunk forráshiány miatt.
Úgy gondolom, hogy polgármester úr a munkáját végzi, nem kell ezért jutalmat kapnia.
Én tartózkodni fogok a szavazásnál.
Huszár Gábor: minden kérelemre találtunk forrást.
Amennyiben tartózkodni fog képviselőtársam, akkor nem támogatja a röntgengép beszerzését
sem.
Virányi Balázs: nem tudok egyetérteni Lábodi képviselőtársammal.
Úgy gondolom, hogy polgármester úr munkáját el kell ismerni. Arról nem is beszélve, hogy
milyen szinten van a polgármester fizetése.
Természetesen elfogadom polgármester úr javaslatát, de javasolnám, hogy ismerjük el a
munkáját is 2. pontban.
Huszár Gábor: a következő évi költségvetést és az adóbevételeket látva, Szentgotthárd nehéz
helyzetbe fog kerülni. Nekem holnaptól azért kell kilincselnem, hogy a város talpon maradása
érdekében központi támogatásban részesüljön. Nem lenne erkölcsi alapom tárgyalni, ha
jutalmat vennék fel.
Lábodi Gábor: visszautasítom, hogy nem szeretnék röntgengépet.
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A polgármesteri fizetésekbe nekünk nincs beleszólásunk.
A jövő évi költségvetési tárgyalásokhoz azt javasolnám, hogy ne kerüljön tervezésre jutalom.
Dr. Haragh László: számtalan helyen előfordul, hogy a fizetésen felül jutalmat osztanak ,
szerintem itt is megjárna. Természetesen támogatom polgármester úr javaslatát.
Dr. Sütő Ferenc: mindig zavar, ha politikai kérdést csinálunk egy témából. A hatályos
jogszabályok lehetővé teszik jutalom kifizetését. Örülök, hogy a testület rendelkezhet az
összegről.
Virányi Balázs: véleményem szerint az idei évi munkát idén kell elismerni. Külön kérem,
hogy a költségvetés tárgyalásakor kerüljenek tervezésre ilyen összegek.
Huszár Gábor: a szavazás első pontjánál kérem kizárásomat, a másodiknál igen.
Labritz Béla: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Az első pontban
megköszönjük polgármester úr munkáját, a másodikban pedig azösszegről szavazunk.
A Képviselő-testület az 1. pontban 8 igen – 0 nem, a második pontban 8 igen – 0 nem –
1 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
216/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 2018. évi eredményes munkáját
elismeri és megköszöni.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy rendelkezik, hogy
az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a polgármester jutalmazására
felhasználható bruttó 3.589.800- Ft kerüljön elkülönítésre, és a 2019. évben
szükségessé váló röntgengép beszerzésére legyen betervezve.
Határidő: a kifizetésre 2018. november 30.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
7./ Napirendi pont:
Temetési költség átvállalása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 13. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
Tárgya: temetési költség
17

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
217/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dömötör Sándor, Szentgotthárd
Város Önkormányzata önkormányzati képviselőjének, szociális tanácsnokának a temetésével
kapcsolatban felmerülő összes költséget - 415 860 Ft-ot - teljes egészében átvállalja a 2018.
évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
8./ Napirendi pont:
Bizottságokba és egyéb szervezetekbe tag választása illetve delegálása.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 14. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, az 1-4. pontokra érkezett is javaslat.
Én az 5. pontban szeretném Labritz Béla alpolgármester urat jelölni.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
218/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága képviselő-testületi tagjává Vörös Gábor
önkormányzati képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság képviselő-testületi tagjává Vörös Gábor önkormányzati
képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkasfa Városrészi
Önkormányzat vezetőjének Vörös Gábor önkormányzati képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntető címek
odaítélésére létrehozott Társadalmi Bizottságot az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága tagjai közül dr. Haragh László önkormányzati
képviselővel, bizottsági taggal egészíti ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi
szociálpolitikai kerekasztal tagjai sorába Labritz Béla önkormányzati képviselőt
delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

9./ Napirendi pont:
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása.
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Előterjesztés : 15. 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.
Tanácsnoki pozíciót csak képviselő tölthet be, jelenleg nem találtunk magunk között alkalmas
személyt.
Kértem jegyző urat, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy arra alkalmas külső
személy hogyan tudna a város és a képviselő testület munkájába bedolgozni.
Ezt javasolnám, hogy dolgozzuk ki a novemberi testületi ülésre.
Amennyiben ez így megfelelő, szavazás következik.
Figyelem, rendeletalkotás!

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
219/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, megvizsgálni annak a
lehetőségét, hogy a szociális tanácsnokhoz hasonló feladatok ellátásával külsős személy
hogyan és milyen körülmények között bízható meg.
Határidő: a 2018. novemberi testületi ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018. (XI.5.) önkormányzati rendeletét
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
szociális tanácsnokra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.
10./ Napirendi pont:
Rendezési terv módosítása- teljes eljárás – államigazgatási szerv vélemények ismertetése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 16. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
220/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
teljes eljárás keretében történő módosítása kapcsán az államigazgatási szervektől beérkezett
véleményekben foglaltakat elfogadja. A dokumentumokban az államigazgatási szervek
javaslatait át kell vezetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
11./ Napirendi pont:
Út kialakításának kezdeményezése.
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 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
221/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar
Állam tulajdonában, a Nyugat – Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében levő
- Szentgotthárd 1413/2 hrsz-ú, 367 nm területű, kivett töltés
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művelési ágú, beépítetlen telek
-

Szentgotthárd 0175/5 hrsz-ú, 993 nm területű, kivett töltés
művelési ágú, beépítetlen telek

ingyenes tulajdonba adását Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a Szentgotthárd
Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.)
Önkormányzati rendelet szerint tervezett közút ingatlan-nyilvántartási kialakítása céljából. Az
önkormányzat vállalja az út ezen kialakításához szükséges műszaki – jogi feladatok ellátását
és az ehhez szükséges költségek finanszírozását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében és képviseletében az
ügyben eljárjon.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
12./ Napirendi pont:
Bugán József ingatlan-nyilvántartás eltérés rendezése, területrész vásárlás.
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 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
222/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Bugán József 9970
Szentgotthárd, Váci M. u. 10. sz. alatti lakos tulajdonát képező szentgotthárdi 0833/17 hrsz-ú
ingatlan megosztását követően létrejövő, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező
helyszínrajzon jelölt kb. 140 m2-es ingatlan megvásárlásához 1500.-Ft/m2 áron.
A telekmegosztási változási vázrajz elkészíttetése és annak földhivatali átvezetése
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a feladata, és az ezzel járó költségek is az
Önkormányzatot terhelik.
Forrás: a 2019. évi költségvetés.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos
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13./ Napirendi pont:
Ingatlanváráslási kérelem, Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság, sztg. 1396/1 és 1384 hrsz.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 19. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az 1-2. pontokat.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
223/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Rába völgy
projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 projekt
megvalósítása érdekében a szentgotthárdi 1396/1 hrsz-ú, kivett üzlet megnevezésű 1747 m2
területű ingatlanból a Menyhárt és M. Kft. (9081 Győrújbarát, László u. 87.) által készített
2017/K-288. munkaszámú Kisajátítási változási vázrajz alapján létrejövő 1396/4 hrsz-ú, 84
m2 területű ingatlan Magyar Állam javára történő értékesítéséhez a vételi ajánlatban
megajánlott 1.066.800.-Ft vételáron, melyet a kisajátítást pótló adásvételi szerződés
megkötését követő 30 napon belül kell megfizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítéshez kapcsolódó szerződés és
egyéb nyilatkozatok aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Rába völgy
projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 projekt
megvalósítása érdekében a szentgotthárdi 1384 hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar
megnevezésű, 161 m2 területű ingatlanból a Menyhárt és M. Kft. (9081 Győrújbarát, László
u. 87.) által készített 2017/K-288. munkaszámú Kisajátítási változási vázrajz alapján létrejövő
1384/1 hrsz-ú, 9 m2 területű ingatlan Magyar Állam javára történő értékesítéséhez a vételi
ajánlatban megajánlott 65.700.-Ft vételáron, melyet a kisajátítást pótló adásvételi szerződés
megkötését követő 30 napon belül kell megfizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítéshez kapcsolódó szerződés és
egyéb nyilatkozatok aláírására.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Tófeji Zsolt főtanácsos
14./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlás, 0807/1 hrsz-ú erdő ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ).
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 20. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
224/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szentgotthárdi 0807/1 hrsz-ú,
1,4615 ha területű, erdő művelési ágú, külterületi ingatlanban lévő 88/576 tulajdoni
részarányára az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal (9941 Őriszentpéter, Városszer 57.)
történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 198/2018. sz. testületi határozattal
elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és 211.700.-Ft vételárért.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 60 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
15./ Napirendi pont:
Szentgotthárdi 1205/4, 1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése ( Akasztó-dombi ingatlanok ).
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 21. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.

A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
225/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, szentgotthárdi 1205/4, 1205/5, 1203/4, 1203/5, 1203/1, 1203/2, 1203/3,
1205/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokra kiírt pályázatot
visszavonja, érvényes ajánlat hiányában úgy határoz, hogy a telkeket egyelőre nem
értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos
16./ Napirendi pont:
Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Előterjesztés : 22. számú melléklet
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Bizottsági javaslat : 2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága /
3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága /
4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
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.
226/2018. 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:
Dömötör Tamés (szül.: Szentgotthárd, 1975.09.19. an.: Bozi Mária) és élettársa Majcsenicz
Martina (szül.: Körmend, 1989.03.16. an.: Somfalvi Csilla) 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u.
57. szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 162 hrsz-ú, természetben: 9970 Szentgotthárd,
Kethelyi u. 57. sz. alatti lakóházas ingatlan vásárlásához.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2018. november 26.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
17./ Napirendi pont:
Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése.
Előadó: Huszár Gábor polgármester,
Előterjesztés : 23. számú melléklet
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága /
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Virányi Balázs: az épületre azonnal költeni kell, legalább a tetőszerkezet tekintetében, lesz
erre forrásunk?
Huszár Gábor: a novemberi sarokszámok összeállításakor kitérünk erre a témára is.
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta.
227/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában
lévő (tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1125 Budapest,
Diós árok 3. vagyonkezelői jog: Markusovszky Egyetemi Kórház 9700 Szombathely,
Markusovszky u. 5.) szentgotthárdi 1443 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Baross G.
u. 8. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű 776 m2 területű ingatlan térítésmentes
tulajdonba vételére igényt tart. Felhatalmazza a polgármestert egy olyan szándéknyilatkozat
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aláírására, mely szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárd, Baross G. u. 8.
alatti ingatlant önkormányzati tulajdonba vétele esetén településüzemeltetés segítése, vagy
kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges épületigény kielégítése vagy szociális
lakás kialakítása célok valamelyikére kívánja felhasználni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester,
Doncsecz András városüzemeltetési vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos
III. EGYEBEK:

Képviselői felvetés, hozzászólás nem hangzott el.

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 11:19 órakor
bezárja.
K. m. f.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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