
 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-9 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 25-én            

09:00  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

 Kovács Márta Mária, 

 Lábodi Gábor, 

 Dr. Sütő Ferenc,  

 Virányi Balázs, 

 Dr. Haragh László, 

 Szalainé Kiss Edina, 

 Vörös Gábor képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

Dr. Gábor László irodavezető,  

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van:               Labritz Béla alpolgármester 

 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

Tersztyánszky Krisztina a sajtó képviselője, 

    Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

Dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője, 

    Dr. Orbán István, Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetője, 

    Varga Ferenc, őrsparancsnok 

    Dr. Koncz Gabriella, alezredes 

    Kovács Balázs Zsolt, tű. alezredes 



    Csendesné Kóbor Ildikó, könyvvizsgáló 

    Csuka Gyuláné, Gotthard-Therm Kft könyvvizsgálója 

    Fábián Béláne, A Városi Gondozási Központ 

 intézményvezetője, 

Uhor Anita, Család-és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.  

A képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé „ Katasztrófavédelem 

kérelme”, 

, „ TOP Óvoda bővítés pályázat pótmunka”,, című előterjesztést. 

   

 

Huszár Gábor: köszönöm szépen, szavazás következik sürgősségi napirendi pontok 

felvételéről. 

  

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
 

64/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a  

„ Katasztrófavédelem kérelme”, 

a „ TOP Óvoda bővítés pályázat pótmunka”,   

valamint zárt ülésen tárgyalja a testület a „ Pedagógus díszoklevelek adományozása 2019” 

és  „ A 2018/2019. TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON c. díj odaítélése” című 

előterjesztést. 

A képviselő-testület a napirendi pontot 8 igen – 0 tartózkodással- 0 nem arányú szavazással 

elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja meg: 

 

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: 
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, 

aktualizálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 2. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 3. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. 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: 

Értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

2./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. 2018. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 



3./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2018. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. tartozásának ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 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 / 

6./ Napirendi pont: 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

7./ Napirendi pont: 

Városi Gondozási Központ Szentgotthárd álláshely betöltése és plusz álláshely engedélyezése 

iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

8./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

9./ Napirendi pont: 

SZEOB Tótágas Bölcsőde gondozási térítési díjának rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 



Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

10./ Napirendi pont: 

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 

bevezetése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

12./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítás – főépítészi indítvány – Ficzkó Péter kérelmének ismételt 

tárgyalása. 

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 / 

13./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés – Szentgotthárd, Alkotmány u. 39. 

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 / 

 

14./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1205/3, 1205/4, 1205/5 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítése (akasztódombi ingatlanok). 

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 / 

 

15./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem – Szentgotthárd 2230 hrsz és 2233 hrsz. 

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 / 

 

 



16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása. 

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 / 

 

17./ Napirendi pont: 

BLACK-VELVET 2005 Kft. kérelme – garázs bérleti szerződés hosszabbítása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

18./ Napirendi pont: 

Katasztrófavédelem kérelme 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

19./ Napirendi pont: 

TOP Óvoda bővítés pályázat pótmunka 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

III. EGYEBEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 polgármesteri beszámoló következik.  

Március 28-29-én: rendezték meg a Hotel Lipában a 2019. évi I. ETT Műhely és szakmai 

konferenciát, ahol köszöntöttem a megjelenteket. 

Április 1-jén: a Várkert projekttel kapcsolatban egyeztettünk, majd nagyvezetői értekezletet 

tartottunk. 

Április 3-án: Varga Ferenc úrral, a Szentgotthárdi Rendőrőrs vezetőjével, és Császár 

Istvánnal, a Püspöki Hivatal általános helynökével tárgyaltam. 

A Businesspark Heiligenkreuz Gmbh. soron következő taggyűlésére szóló meghívásnak 

tettem eleget. 

Majd Szombathelyen a Közútnál, a Katasztrófavédelemnél és a Ferrosüt Kft.-nél egyeztettem. 

Felmerült a hír, hogy a szombathelyi központ foglalkozik a gondolattal, hogy átalakítja a 

Ferrosüt lánchoz tartozó kissebb egységeket, esetleg  bezárásra kerül egy két üzemegység, 

ezért mentem el a Ferrosüt vezetőihez. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az 

üzem Szentgotthárdon maradjon. 

Április 4-én: a St.Gotthard Spa&Wellness felügyelőbizottsági ülésén vettem részt. 

Április 5-én: a Top Ipari Parkkal kapcsolatban egyeztettünk. 

Majd a Zsidó temető átadására került sor. 

Április 8-án: Bécsbe utaztam, ahol az árvízvédelmi készültség szolgalmi jog bejegyzése 

tárgyában egyeztettem. 

Április 10-én: pályázati megbeszélést tartottunk, majd a rendezési terv módosításával 

kapcsolatban egyeztettünk. 

Április 11-én: Budapesten a Külügyminisztériumban tárgyaltam….. 

Április 12-én: intézményi nagykontrollt tartottunk. 

Április 15-én: Jennersdorfban a Vossen Gmbh. a jövő távlatairól, a lehetőségekről és a 

vízióikról tartott sajtóbeszélgetést, mely rendezvényre szóló meghívásnak Labritz Béla 

alpolgármester úr tett eleget. 

Április 16-án: a munkásszálló kapcsán egyeztettünk. 

E napon sajtótájékoztatót tartott a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Refektóriumában Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 

felelős államtitkára, Kissné Köles Erika, a magyar Országgyűlés szlovén nemzetiségi 

szószólója és V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos a 

magyarországi szlovén nemzetiséget érintő támogatásokról és az idei évi fejlesztésekről. 

Soltész Miklós államtitkár elmondta, hogy a támogatásoknak köszönhetően megújul a 

felsőszölnöki iskola, az orfalui tájház, a felsőszölnöki és az alsószölnöki templom, valamint 



az apátistvánfalvi templom felújításának előkészítése is megvalósulhat. Dr. Székely János 

szombathelyi megyéspüspök a szentgotthárdi barokk templom felújításáról szólt néhány szót, 

elmondta, hogy 2022. január 31-ig biztonsággal be tudják fejezni a munkálatokat, és 

Magyarország harmadik legnagyobb barokk temploma régi fényében várja majd a híveket. V. 

Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy több 

pályázati lehetőség is nyitva áll a települések számára, külön hangsúlyozta a Magyar Falu 

Programot. Kissné Köles Erika nemzetiségi szószóló kiemelte, fontos, hogy a szlovén 

nemzetiséget ismerjék, megismerjék és elismerjék, hiszen a nemzetiségek szerepe nem 

elhanyagolható egy-egy térség fejlődése tekintetében.   

Április 17-én: A modern vállalkozások programja keretében szervezett konferencián 

köszöntöttem a résztvevőket a Hotel Lipában. A délelőtti rendezvényen az érdeklődők 

megismerkedhettek a KKV-k számára nyújtott informatikai támogatási és pályázati 

lehetőségekkel, ügyviteli rendszerekkel, és meghallgathattuk Racker Balázst, a Rabacsa Kft. 

ügyvezetőjét, aki bemutatta, hogyan működik egy digitálisan felkészült vállalkozás. 

Fontos, hogy a vállalkozások kiaknázzák a digitalizációban rejlő lehetőségeket, hiszen ennek 

segítségével nagyobb célközönséget érhetnek el. Ma már a mindennapok része a digitalizáció, 

sokkal több információt tudunk megosztani, mint korábban – legyen szó a vállalkozásokról, 

de akár a hivatali ügyintézésről is.  

Majd Lendvára utaztam tárgyalni, ahol jelen volt Dancsecs Réka, a Muraba vezetője is. 

Aztán a civil szervezetek soron következő közgyűlésén vettem részt. 

Április 18-án: a Refektóriumban megrendezett Járási Fórumra szóló meghívásnak tettem 

eleget. 

Április 23-án: tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

Április 24-én: tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 

E napon Sopronba utaztam, ahol a „GYSEV motorvonat beszerzés” projekt kapcsán tartandó 

záró rendezvényen vettem részt. 

A polgármester szabadsága: 

2019. április hó: 

Az Szt/355-11/2019 sz. képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

április                       11-16          4 nap 

Összesen:                                    4 nap 

 

április                                         - nap 

Összesen:                                  - nap 

 



Lábodi Gábor:  Lakossági megkeresést továbbítok, jelezték felém, hogy a várkertben a 

játszótér környékén vannak problémák. A csúszda teteje be van szakadva, ami 

balesetveszélyes. Valamint az lenne a kérdés, kérés, hogy az erős szép fák gyökereit kiállnak, 

lehet azzal valamit kezdeni, letakarni, mert a futkározó gyerekek elesnek benne. Több lakó 

jelezte a Kossuth Lajos utca bicikli út  építésével kapcsolatban, hogy magas szegélyt raktak az 

út mellé. Nem tudják, hogy a kivitelező fogja feltölteni a hiányzó részt, vagy a lakók 

kötelesség lesz. 

Huszár Gábor: Tudunk ezekről a problémákról. A cég képviselői tudomásom szerint 

megpróbálják kezelni. A csúszdát megnézzük, a fák gyökereit nem gondolom, hogy vissza 

kell takarni. 

Doncsecz András:  Én se tudok sokkal többet elmondani, a lakosságot írásban is 

tájékoztattuk, lakossági fórumot tartottunk. A projekt része, hogy a bejárók olyan állapotba 

kerüljenek, hogy használni  lehessen. Ahol most is szilárd burkolattal volt kiépítve, az olyan 

burkolattal lesz kiépítve, illesztve lesz az új szegélyhez. Ami kiépítetlen volt az kőzuzalékot 

fog kapni, tehát mindegyik bejáró használható lesz. 

Dr. Sütő Ferenc:  Valamennyiünket megkerestek elektronikus levél formájában a Vas 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szentgotthárdi tagintézménye elhelyezése, kiköltözése 

ügyében. Folytak ezügyben tárgyalások, történt kihelyezés? 

Huszár Gábor: Az elmúlt havi két ülés közötti anyagban elmondtam, folyamatosan 

tárgyalunk Fodor István úrral és a KLIK gazdasági igazgatójával. Szentgotthárd városa nem 

tud mást tenni, mint, hogy próbál megfelelni a törvényi előírásoknak.  

Kovács Márta Mária: Ferrosüt ügy kapcsán két dogot meg kell említeni. A város bevétele 

csökken, amennyiben megszűnik egy helyi vállalkozás, a másik, hogy közel 30 ember 

munkahelye áttevődne egy távolabbi pontra.  

 

Huszár Gábor: Egyelőre szó sincs arról, hogy bezárják az üzemet, átalakításról van szó. 

 

Kovács Márta Mária: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület  minden hónapban beszámol 

pénzügyi helyzetéről. a 2010-óta fennáló Régióhős tartozásból még mindig van tartozás.Ezt a 

tételt ebben az évben rendezni kell. Egy kéréssel éltem a bizottsági ülésen is, hogy a SZET 

Szentgotthárdi Kft. szöveges beszámolóval egészítse ki a pénzügyi beszámolóját.  

 

Huszár Gábor: Kötelességem még egy jövőbeli eseményről beszámolni, május 1-én a Jó 

Pásztor-kápolnához szervezett zarándoklatról. A zarándoklatra 2000 fő hívőt várunk. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

65/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, 

aktualizálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 2. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor:  Mielőtt a napirendi pontot elkezdenénk tárgyalni egy rövid ünnepségre kerül 

sor.  

Ennek keretében átadja az Év rendőre Szentgotthárdon” kitüntetést Pál Zsolt rendőr 

zászlósnak.  

 

Lábodi Gábor: Elégedettséggel szolgálhat minden szentgotthárdi számára a beszámoló, 

jelntősen csökkent a bűncselekmények száma, ami számottevő az ittas vezetés.  Szólnék a 

szociális otthon lakóinak viselkedéséről, tudom, hogy a rendőrség ebben az ügyben tehetetlen. 

A lakók  rendszeresen lopnak, kéregetnek. Sajnos az intézményen belül nincs következménye 

annak amit a lakók elkövetnek a városban. Szociális otthonon belül felbukkant a drog 

terjedése. A személyzet is tehetetlen, munkaerőhiány van. Problémaforrás lehet a jövőben a 

nagy számú vendégmunkások megjelenése.  

Dr. Sütő Ferenc:  Örömmel olvasom, hogy folytatódik az iskola rendőre program, ha van rá 

lehetőség terjesszük ki a programsorozatot a felső tagozatos diákokra. 

Varga Ferenc:  Beszámolónk mutatja is, kiemelt bűncselekmények közül évek óta egy sincs 

amelyben jelentős számú bűncselekmény követődne el, lakásbetörés például nem is volt az 

elmúlt két évben Szentgotthárdon. Igaz a kábítószerrel való visszaélés a harmadik 



leggyakrabban előforduló bűncselekmény. Minden bűncselekmény kategóriában visszaesést 

könyvelhetünk el. Egy ún. finn módszeres ellenőrzésnek köszönhető, hogy ilyen sok ittas 

vezetőt fogtak el az elmúlt évben. A szakosított otthon a szentgotthárdi járásnak a negyedik 

legnépesebb települése, ha fogalmazhatok így, ennek ellenére 8 bűncselekmény történt, 

melyből 4 kábítószerrel kapcsolatos. Természetesen azon vagyunk, hogy ezek a szerek ne 

legyenek jelen. Bolti lopásokkal kapcsolatban, hozzánk nagyon kevés eset jut el, a boltosok 

már be sem jelntik. 

Dr. Koncz Gabriella:  Hadd mondjak köszönetet a díjért, nagyon elérzékenyültem. Büszke 

vagyok arra, hogy az őrsön és a kapitányságon ilyen emberek dolgoznak. Mindig jó érzés 

Szentgotthárdra jönni. Olvasták a beszámolót láthatják, hogy nagyon jó eredményeket értünk 

el, folyamatosan tudjuk a közterületi jelenlétet párosítani , az intézkedési számok 

növekedésével. Az iskola rendőre programot nagyon jó programnak tartom, soha nem 

szoktunk semmitől elzárkózni, köszönöm szépen képviselő úr felvetését. Én magam is nagyon 

fontosnak tartom a megelőzést. 

Huszár Gábor:   Itt Szentgotthárdon évről évre visszatérő probléma, hogy kellene még több 

rendőr. Maradjon ilyen szinten a közbiztonság helyzete, hiszen azért vonunk magunkra 

kevesebb figyelmet, mert Szentgotthárdon jól mennek a dolgok. 

Vörös Gábor:  Ha megnézik Szentgotthárd környezetében az erdőgazdálkosási 

tevékenységet, a tarvágások eredményét, több köbméter száraz fenyőág depókba ütközünk.  

Száraz nyári napon eldobott cigarettacsikk, biztosan lángra gyújtaná. Segítségüket szeretnék 

kérni, lehet olyan rendeletet alkotni, hogy lakó övezetben gyúlékony anyagot hány köbmétert 

lehet tárolni? 

Huszár Gábor:   Azt gondolom élő veszély amit képviselő úr mond. 

Kovács Balázs Zsolt: A tárolási szabályok léteznek. Amennyiben a Köremndi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségre érkezik ilyen megkeresés, kivizsgálás, eljárás lesz belőle. 

Lábodi Gábor:  A közlekedés biztonság helyzettel kapcsolatban egy kérdést elfelejtettem 

feltenni. A beszámoló 33 fő sérüléses balesetet említ, ebből kerékpárosok mennyit okoztak? 

Varga Ferenc: Összesen 33 sérült volt a szentgotthárdi járásban. A pontos számot nem 

tudom megmondani, egyharmad körüli az érték amit ebből kerékpárosok okoztak. Itt 

Szentgotthárdon nem gondolom, hogy kampányt kell indítani a kerékpárosok miatt.  

Kovács Márta Mária:  Felhívást szeretnék tolmácsolni a rendőrőrs és a helyi lakosság felé. 

Rendszeresen jelennek meg csalók, több szervezetet is félrevezettek, akik pénz ellenében 

mérlegeket vizsgálnak felül. 

Dr. Koncz Gabriella: Képviselő asszony felvetésére válaszolva, tudunk erről. A klasszikus 

bűnügyek háttérbe szorultak, most előjöttek a csalások. Kampányt mindig folytatunk, 

felhívásokat teszünk. Ennek ellenére, sajnos vannak emberek akik áldozatul esnek. 

Huszár Gábor:  Ha nincs más hozzászólás, szavazás következik. 



 

 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal elfogadta az 1-5. pontokat, 

az alábbi határozatot hozta. 

 

66/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2018. évi tevékenységéről, Szentgotthárd 

város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló jelentését elfogadja. 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága 2018. évben 

elvégzett ellátott feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 

Közbiztonságáért Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját köszönettel tudomásuk veszi. 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiájának felülvizsgálatát és 

aktualizálását az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 

Közbiztonságáért Közalapítvány által felajánlott  1 db  klt. SONY FDR-AX33/BC videó 

kamerát (gysz: 3632529), 1 db Hama kameratáskát   és 1 db SanDisk  64GB memóriakártyát 

elfogadja, azt használatra átveszi és ezzel egyidejűleg felajánlja azt használatra a Vas  megyei 

Rendőr – Főkapitányságnak azzal a megkötéssel, hogy ezeket az eszközöket a Körmendi 



Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse számára kell kizárólagos használatra 

átengedni. Az ehhez szükséges megállapodásokat meg kell kötni, az esetleges egyeztetéseket 

le kell folytatni.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 3. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Dr. Sütő Ferenc és Virányi Balázs képviselők 10:18 órakor távoznak az ülésteremből.A 

testület továbbra is határozatképes.  

 

Dr. Haragh László: Rendszeresen és az időseket érintő összes kérdéssel foglakozik az 

Idősügyi Tanács, van kialakított éves munkaterve a tanácsnak, aktív a tanács, sok olyan 

javaslat érkezik onnan a testülethez és a városüzemeltetéshez, ami a várost komfortosabbá és 

élhetővé teszi. Szeretném a tanács tagjainak a munkáját megköszönni. 

Huszár Gábor:  Amennyiben nincs több hozzászólás szavazás következik. Jelzem, hogy 

hatan vagyunk, határozatképesek. 

 

A Képviselő-testület 6 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

67/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárd 

Város Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi 

Tanács tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett 

tevékenységükért.  

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 



4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. 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 / 

 

Virányi Balázs 10:22 órakor és Dr. Sütő Ferenc képviselők 10:15 órakor visszatérnek az 

ülésterembe. 

 

Huszár Gábor:   Mindhárom bizottság megtárgyalta. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 

Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgálót. 

Kovács Márta Mária:  2013-tól már pénzmaradvánnyal zártuk az évet, az iparűzési adóból 

adódóan a bevételek meghaladták a kiadások összegét. 2018 év vonatkozásában , voltak 

aggodalmaink év elején, most elöttünk van a zárszámadás, amelyben látható, hogy a bevételek 

jelentősen meghaladták a kiadásokat a takarékos gazdálokdásnak köszönhetően, ami fedezetet 

nyújtott arra, hogy a 2018 év sikeres legyen. Fontos a város életében a zárszámadás 

tárgyalása, hisz ebben foglaljuk össze a 2018 évi munkát. Az intézmények tevékenységüket a 

szervezeti működési szabályzatuk szerint folytatták, részletes beszámolót adtak munkájukról. 

Jelentős beruházásokról, felújításokról tudunk beszámolni a zárszámadás keretében. 2018 

évre jellemző volt a fegyelmezett gazdálokdás, a város likviditása biztosított volt. 

Csendesné Kóbor Ildikó: Elvégezetm Szentgotthárd város önkormányzatának 2018 

december  31-i  időpontra elkészített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát. A 

beszámolónak elkészítésének felelőssége az önkormányzat vezetéséé. Az én felelősségem a 

beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Meg kell, hogy feleljek 

bizonyos etikai követelményeknek, objektív véleményt csak úgy lehet mondani, ha a 

függetlenség megvalósul, jelen körülmények között az mindvégig fennált és megvalósult. A 

munkát úgy kell megtervezni, hogy megállapítható legyen, a beszámoló nem tartalmaz 

lényeges hibás állításokat. Kockázat felmérés, munkatervezés és elemzéseket kell végeznünk. 

A könyvvizsgálónak meg kell vizsgálni azt, hogy az önkormányzat és az intézményei képes e 

az elkövetkező egy évben működni. Rendkívül elismerésre méltó, ahogy az önkormányzat 

működik és működött az elmúlt időszakban. Objektív a tervezés. A jelentős pénzügyi 

kockázatokkal a vezetés tisztában van, szigorúan a feladatok ellátását teszik prioritásba, az 

államháztartási kontroll működik. A pénzügyi folyamatok szabályozottak, nem vállalnak 

olyan kötelezettséget amire nincs pénzügyi fedezet. Döntéseik és működésük szabálykövető, 

céltudatosan és következetesen gazdálodnak a rájuk bízott vagyonnal. A pénzügyi 

kimutatások az önkormányzat vagyonának növekedését támasztja alá. Véleményem szerint, 

összefoglalva az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az önkormányzat 

pénzügyi, gazdasági és jövedelmi helyzetéről, ezért elfogadásra javaslom. 

Virányi Balázs: A bizottság elfogadásra javasolja, az előterjesztésben leírtak szerinti 

kiegészítéssel javasoljuk a pénzmaradvány felhasználását. 



Huszár Gábor:  Tisztelt intézmény vezetők, köszönet a munkáért. Szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal elfogadta az 1-2. pontot, az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

68/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása kapcsán  a 2018. évi éves ellenőrzési jelentést az 

Előterjesztés 4. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi pénzmaradvány 

felhasználására az alábbi javaslatot teszi:  

Rendelőintézet Szentgotthárd részére: 15 916 648 Ft 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részére: 4 185 775 Ft 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal részére: 8 008 747 Ftpénzmaradvány 

visszapótlását javasolja. 

Az önkormányzati pénzmaradványból  128 029 218 Ft-ot  elkülönített számlákra, míg a 

szabadon felhasználható 234 914 594 Ft-ból az alábbiakat támogatja. 

- Költségvetésben nem tervezett tételek 

- Pályázati költségnövekmény/ingatlanértékesítés rendezése 

- Fennmaradó  összeg kerüljön Tartalék-ba 

 

Huszár Gábor: Figyelem rendelet alkotás. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

10/2019.(IV.26.)  önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi 

zárszámadásáról 

 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal  megalkotja a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 10/2019.(IV.26.)  önkormányzati rendeletét Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról. 

 

5./ Napirendi pont: 

Értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 
 



Dr. Haragh László: Mint minden évben az intézménytől most is kaptunk egy nagyon 

részletes és mindenre kiterjedő beszámolót. Kitűnően működik az intézmény, köszönjük a 

munkát a dolgozóknak. 

Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Szavazás mövetkezik 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

69/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi 

ellátásáról szóló értékelést, egyben megköszöni az ezen a területen munkálkodó és 

munkájáról beszámoló valamennyi intézmény és szervezet munkáját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

A Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor:  A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 

 

Kovács Márta Mária:  A Gotthárd-Therm Kft. felügyelő bizottság  elnökeként 

véleményeztem a Gotthárd-Therm zárszámadását, beszámolóját. A 2018 évben a 

gazdálkodási adatok tovább javultak. jelentős változás állt be a fürdő hitel összegének 

kezelése tekintetében, a kötvény 2018 évben megszüntetésre került- Átütemezésre került a 

törlesztés, biztonságossá vált a hitel, az árfolyamkockázat nem terheli az önkormányzatot, 

ugyanakkor a hitel visszafizetésben továbbra is kezesként közre kell, hogy működjön. 

Köszönetünket fejezzük ki a fürdő minden munkatársának. Kérem szépen a beszámoló 

elfogadását a képviselő testülettől is. 

 

Dr. Sütő Ferenc:  A beszámolót elolvastam, tudomásul vettem, gratulálni szeretnék 

ügyvezető igazgató asszonynak, meghozta gyümölcsét a munka, a fürdő közel 12 éves 

működése alatt soha nem ért el ilyen magas árbevételt, mint a 2018-as esztendőben. 

 



Lábodi Gábor: A beszámolóból az derül ki, hogy a fürdő el tudja tartani önmagát, a 

karbantartást és a napi működést illetően. Bár a hotel nem növelte a vendégszámot, tudjuk, 

hogy a hotel vendégei nélkül bajban lennénk. Több vendég, magasabb szintű szolgáltatás, 

nagyobb bevételt jelentene. 

 

Dr. Haragh László: Szeretném felolvasni a felügyelő bizottság mondatát. „ A fürdő nettó 

árbevételének alakulásáról elmondható, hogy a fürdő működése, eddigi legmagasabb 

bevételét érte el, az üzemi veszteség minimális.” Ez kitűnő teljesítmény. 

 

Virányi Balázs: Egyetértek az előttem szólókkal. Szép mérlegbeszámolók mellett is ott 

marad az önkormányzati kezességvállalás kapcsán az a jelentős összeg, ami forrás csökkenést 

jelent más területek tekintetében önkormányzati szinten. 

 

Huszár Gábor:  Lábodi képviselő úrnak igaza van abban, ha egy másik szálloda, üdülőfalu 

meg tudna valósulni, akkor a fürdő bevétele jelentősen növelhető lenne. 

 

Kovács Márta Mária:  Egy olyan beruházás valósult meg 2004-től 2007-ig, ami 

utófinanszírozott, teljes mértékben hitelre alapozva valósult meg Szentgotthárd fürdője. 

Mindaddig amíg mi vagyunk a fürdő tulajdonosai, addig ezzel a tartozással számolnunk kell, 

2028 a lejárati idő. 

 

Virányi Balázs: Erre céloztam, a konstrukcióval van a probléma, a konstrukciót kell más 

formába helyezni, ha tudjuk. 

 

Huszár Gábor:  Óriási dolog, hogy a fürdő most önellátó a működést tekintve, és itt a hitelről 

nem beszélünk, szerencse, hogy sikerült olyan pénzügyi konstrukciót és bankot találni aki 

hajlandó volt a svájci frank hitelünket kiváltani. 

 

Lábodi Gábor: Most már ezekkel a számokkal lehetne befektetőt találni, hogy 

idegenforgalmi bővítést végrehajtson. 

 

Huszár Gábor:  Amennyiben nincs több hozzászólás , szavazás következik, határozati javaslat 

1. pontjáról. 

Huszár Gábor:   Szavazás következik, határozati javaslat 2. pontjáról. 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal elfogadta az 1-2. pontot, az 

alábbi határozatot hozta. 

 

70/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 

jegyzett tőkéjének 100 e/Ft-tal történő emelésével, valamint a 967 455 eFt összegnek 

tőketartalékba történő helyezésével egyetért, egyben felkéri a Kft. Ügyvezetőjét, hogy a 

cégbírósági bejegyzéshez szükséges előkészítést és intézkedéseket tegye meg. 

A jegyzett tőke emelés forrása:  



- A Gotthard Therm Kft kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett összegből 

967 555 eFt 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2018. 

évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2018. évi 

979 930 ezer forint adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 

 

11:13 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 11:32 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 

2./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. 2018. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják, bizottsági elnököket 

kérdezem, van e kiegészítés? 

Kovács Márta Mária:  A SZET Szentgotthárdi Kft. vonatkozásában a legfontosabb és 

legszebb adat az árbevétel alakulása. A beszámolóból nem derül ki, hogy ez az árbevétel 

olyan bővülő tevékenységből adódik, amit eddig a SZET Szentgotthárdi Kft. nem folytatott. 

Bevételeiből tudta finanszírozni a költségeit, kiadásait. A gazdálkodása dícséretes és 

elismerésre ad okot. Szeretném kérni, számoljon be a a SZET Szentgotthárdi Kft. szövegesen, 

kicsit bővebben, hogy mit is végzett 2018 évben. Szélesebb képet kaphatnánk a 

gazdálkodásról. 

Dr. Haragh László: Amióta a SZET Kft. létrejött, rendben van a város. 

Virányi Balázs: Az üzleti tervben ott vannak az adatok, abból szerintem kellő részletességgel 

képet lehet kapni. 

Kovács Márta Mária:  Az üzleti terv és a zárszámadás nem ugyanaz. Az üzleti tervben 

elképzeljük a következő évi megvalósítandó feladatokat, év végén pedig beszámolunk arról, 

hogy az üzleti terv hogyan valósult meg. Ezt hiányolom, hogy az elképzelések megvalósultak, 

milyen formában valósultak meg. 



Virányi Balázs: Egyetértek azzal. hogy az üzleti terv a következő év terveit tartalmazza, de 

az előző év adataiból kiindulva. 

Dr. Dancsecs Zsolt: Megnyitottam a SZET Kft. múlt novemberi üzleti tervvel kapcsolatos 

előterjesztését, ágazatonként le van vezetve, hogy álltak. 

Huszár Gábor: Köszönöm szépen a hozzászólásokat szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
 

71/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET Szentgotthárdi Kft 

2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 97 765 eFt eszköz-forrás egyezőséggel 

elfogadja, és egyben hozzájárul a 2018. évi 14 505 ezer forint adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezéséhez. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

Huszár Gábor: A 2. határozati javaslatba kérjük a cég vezetését, hogy a jelen beszámoló 

mellé, egy olyan szöveges beszámoló készüljön el, amelyben az egyes üzletágak tervezett és 

megvalósult pénzügyi forrásai és eredményei a testület elé van terjesztve. Kérem szavazni 

szíveskedjenek. 

 

A Képviselő-testület 4 igen , 0 tartózkodás , 4 nem arányú szavazattal, nem fogadta el a 

határozati javaslatot. 

 

3./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2018. évi beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Bizottságok megtárgyalták, amennyiben nincs hozzászólás szavazás 

következik. 

 



A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
 

72/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Ipari Park 

Gazdaságfejlesztő- és Beruházó Kft 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját  

209 966 eFt eszköz-forrás egyezőséggel elfogadja, és egyben hozzájárul a 2018. évi  - 38 051 

eFt adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő elhatárolásához. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

4./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. tartozásának ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik. 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
 

73/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park 

Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft-t (SZIP Kft) működtetése kapcsán kapott tájékoztatót 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

5./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

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 / 

 
Kovács Márta Mária:  A pénzügyi bizottság a Civil Fórum javaslatát azzal a kiegészítássel 

fogadta el, hogy a Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület vonatkozásában az összeget 

jóváhagyja, csak a célt amire fordítható azt módosítja, és elfogadjuk az Ifjúsági Tanács 

felajánlását. 

 

Huszár Gábor: A reprezentációs adó miatt kell a változtatás. 

 
Dr. Gábor László: A kiegészítés az, hogy nem az étkeztetést fogja támogatni a képviselő 

testület, hanem a rendezvényen fellépő tiszteletdíját. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Szentgotthárd város Ifjúsági Tanács a tegnapi ülésén határozatot hozott, 

melynek értelmében az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelmét a hiányzó 15 000 Ft 

összeggel kiegészítjük, így a teljes összeget megkapják a gyermeknapi program 

megvalósítására. 

 

Huszár Gábor: A pénzügyi bizottság kiegészítésével, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

74/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére a(z) 

 

a.) Szentgotthárdi VSE V. Könye Róbert Emlékverseny szervezésére irányuló kérelmét 

23 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.   

 

b.) PresiDance Táncsport Egyesület I. PresiDance Kupa szervezésére irányuló kérelmét 

150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.   

 

c.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Juniális, avagy nagyszülők és unokák 

sportnapja szervezésére irányuló kérelmét 35 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.  

 



d.) Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor megvalósítására irányuló kérelmét 192 

000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.  

 

e.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Békefi Antal Népdalkör jubileumi 

programjának szervezésére irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.  

 

f.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyereknapi program szervezésére irányuló kérelmét 

120 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.   

 

g.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete patronált gyermekek 

kirándulásának szervezésére irányuló kérelmét 60 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.   

 

h.) Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület Szombathelyi Szlovének és a Rába-vidéki 

Szlovén Nyugdíjasok Találkozója Szentgotthárdon program szervezésére irányuló 

kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja azzal, hogy a támogatást e rendezvény kretében 

megvalósuló nyílvános, mindenki által megtekinthető  programelem finanszírozására  

használhatja fel. Az összeget a Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.   

 

i.) Rábafüzesért Egyesület gyereknapi és Szent Iván éji program szervezésére irányuló 

kérelmét 40 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.  

 

j.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi Forgatag szervezésére és az 

alkalmi munkavállaló költségeinek fedezésére irányuló kérelmét 380 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2019. augusztus 15.  

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 14. pontját figyelembe véve:      

                azonnal 



Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

6./ Napirendi pont: 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat : 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
 

75/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 

kérelmét támogatja és hozzájárul az Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi 

közösség által átutalandó haszonbérleti díj Egyesület részére történő átadásához, az ehhez 

szükséges szerződés megkötéséhez.   

Az elszámolási határidő: 2019. december 31.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr  Dancsecs Zsolt jegyző 

             Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

7./ Napirendi pont: 

Városi Gondozási Központ Szentgotthárd álláshely betöltése és plusz álláshely engedélyezése 

iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

 



76/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának 

1.) a 2 fő nyugdíjazás miatt megüresedő álláshely határozott időre 2019. június 01. 

– 2019. augusztus 31. időpontig, 2019. szeptember 01. időponttól határozatlan időre 

szóló betöltését. 

2.)  az intézményi létszám további 1 álláshellyel történő megemelését 2019. június 

01.időponttól azzal, hogy ennek fedezetét teljes egészében Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a 2019. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja. Ezzel az 

intézmény engedélyezett létszáma 2019. június 01. időponttól 39 fő. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester/elnök 

Fábián Béláné intézményvezető 

dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

8./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik, 

figyelem rendelet alkotás. 

 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal megalkotja a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 11/2019.(IV.26.)  önkormányzati rendeletét a szociális 

igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

9./ Napirendi pont: 

SZEOB Tótágas Bölcsőde gondozási térítési díjának rendeletbe foglalása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 



Huszár Gábor: Kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik, 

figyelem rendelet alkotás. 

 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal megalkotja a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 12/2019.(IV.26.)  önkormányzati rendeletét  

a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

10./ Napirendi pont: 

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 

bevezetése. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták, kérdezem van ezzel 

kapcsolatos kiegészítés? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: A tegnapi nap folyamán felmerült a vizek védelme kapcsán, hogy 

minden paragrafust ki kell húzni ezzel kapcsolatosan, mert mindent szabályoz felső 

jogszabály. Tulajdonképpen ki kell húzni, egyet tehetünk, a 15.§ (1) bekezdését kiegészítjük 

„tilos vízjogi engedély nélkül” szöveggel és akkor véleményünk szerint ez a szakasz 

megtartható, a többi nem.  

 

Lábodi Gábor: A környezetvédelmi rendelet előírja az önkormányzatok számára, hogy meg 

kell alkotni a saját környezetvédelmi rendeletét, azzal a kikötéssel, hogy szigorúbb lehet mint 

minden más jogszabály. Egyetértek jegyző úrral, ha az első bekezdésbe betesszük a kivéve 

vízjogi engedéllyel kitételt. Attól, hogy valaki rendelkezik engedéllyel nem biztos, hogy 

betartja a környezetvédelmi törvényeket. A Rábán a vízerőmű, olyan szinten működik ennél 

az alacsony vízhozamnál is, hogy a gáton  nem folyik át víz. A cégnek olyan szerződése van 

az Őrségi Nemzeti Parkkal, hogy csak a mértékadó vízszint feletti mennyiséget 

hasznosíthatja. Szemmel láthatóan nem ezt teszi. Szükség van minnél szigorúbb szabályok 

hozatalára és azok betartatására. 

 

Huszár Gábor: Képviselő úrnak igaza van, VITUKI szakemberei jártak itt, tőlük tudom, az a 

szerencse ilyen kis vízhozamnál, nem a gáton át csordogál a víz, hanem az archimedes csigán, 

hiszen ez oxigénnel dúsítja a vizet, tehát az élővíz számára jó, ha egy megzubogtatott 

vízmennyiség kerül az alvízbe. 

 

Dr. Haragh László: Tervezetet végigolvasva, kicsit védeném az ároktisztítókat, 3 napon 

belűl el kell a kitermelt földet szállítani. Adjunk nekik egy hetet. Külterületen az égetés 

maximálisan 30 percig tarthat, itt is adjunk több időt. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Azért van a 30 perces korlátozás, hogy 30 percnyi adagot szabad 

meggyújtani egyszerre, mert ha ennél nagyobb adagot gyújt meg, akkor abból akkor füst 

lehet, hogy a környéket elboríthatja. Ha ez a kupac elégett kezdődhet a következő 30perces 

adag égetése. 

 

 



 

Huszár Gábor: Szavazás következik a határozati javaslatról. 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

77/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi környezet- és 

természetvédelem szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának szövegtervezetét 

az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.  

A Rendelet - tervezet 5. mellékletébe az Előterjesztésben szereplő  1. számú  javaslatok 

tartalmát kell belefoglalni 

Az elfogadott szövegtervezetet véleményeztetni kell 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. júniusi testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

11./ Napirendi pont: 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése.  

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: Bölcs döntést hoztak a bizottságok, a 2. határozati javaslatot javasolják 

elfogadásra. Kérem szavazni sziveskedjenek. 

 
 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

78/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 5/2019. (II.21.) számú 

határozatában foglaltak kapcsán a következő döntést hozza: megerősíti a 32/2018. számú 



képviselő – testületi határozat 2. pontjában írottakat, vagyis: Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Társulás az önkormányzatok 

által fizetett 500,- Ft/fő/év beruházási önrész 2017. január 01-től történő befizetésétől 

eltekintsen, illetve az önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulás összege 2018. 

január 01-től 100,- Ft/fő/év legyen. Ha a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa követeli a levelében jelölt 21.712.800 Ft 

„beruházási összeg” megfizetését, akkor kérni kell annak részletes kimutatását, hogy azt 

milyen beruházás finanszírozására kívánják fordítani.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester  

 

12./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítás – főépítészi indítvány – Ficzkó Péter kérelmének ismételt 

tárgyalása. 

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: Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik a határozati javaslat 1. 

pontja változtatás nélkül az 1.és 2. számú melléklete szerint. 

 

Huszár Gábor: Szavazás következik a határozati javaslat 3 pontja „A” variációjáról. 

 

 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal elfogadta az 1. és a 3. pont 

„A” variációját, az alábbi határozatot hozta. 
 

79/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos rendezési 

terv Ficzkó Péter 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 7/a. szám alatti lakos kérelmében foglaltak 

szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi főépítész állásfoglalásában foglaltak figyelembe 

vételével az Előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít. Ezen támogatott kezdeményezés csak 

akkor kerülhet tovább, ha a kezdeményező szerződésben vállalja a felmerülő összes költség 

megfizetését és ezen összeget a megállapodás alapján letétbe is helyezi az önkormányzatnál. 

Amíg a kezdeményező a meghatározott összeget nem helyezi letétbe, addig a további 

előkészítés nem kezdhető el. Amennyiben a kezdeményezés bármilyen okból nem 



támogatható, a letétbe helyezett  költségösszeg felhasznált részét az önkormányzat nem tudja 

a Kezdeményezőnek visszafizetni.   

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Kiss Gábor Városi  

Főépítész által a hatályos rendezési terv  módosítására tett, az Előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti javaslatait teljes egészében támogatja és elrendeli ezek vonatkozásában  

a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 

30.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítését  

 

Határidő: közlésre, azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

 

13./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés – Szentgotthárd, Alkotmány u. 39. 

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: Rábafüzesről van szó, a bizottságok 4,5 milló Ft-ot javasolnak. Kérdés, 

kiegészítés? Szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

80/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, 

Alkotmány u. 39.  sz. alatti, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlanát 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati 

rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Vételár:  4 500 000 Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: (a bérlő elhelyezésével kapcsolatos felmérés elkészülte 

után 15 nap – a pontos dátumot a kiíráskor ennek alapján kell meghatározni) 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  450 000.- Ft  

bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza 

 



Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

  Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

  Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

14./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1205/3, 1205/4, 1205/5 hrsz-ú 

ingatlanok értékesítése (akasztódombi ingatlanok). 

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: Jegyző úrral az a meglátásunk, hogy ugyanúgy fog maradni az ingatlan még 

sokáig, a tulajdonosok kinyilvánítottak egy 2200 Ft-os irányárat, belekalkulálták, ebbe azt, 

hogy az utat és a közműveket nekik kell kialakítani. Természetesen tiszteletben tartom a 

bizottságok javaslatát. 

 

Virányi Balázs: Szeretném megvédeni a bizottságunk álláspontját. Nagyon alacsony 

összegről azért sem akartunk beszélni, mert máshol sem ennyibe kerülnek, illetve ismerjük a 

fekvését ezeknek az ingatlanoknak. A kompromisszum keresés útja, hogy mérlegeljünk, hogy 

ha nekünk megéri ezen az áron akkor megcsináljuk, ha nem éri meg akkor várunk. Nem 

vagyunk rákényszerülve, hogy nagyon olcsón ezeket a jó fekvésű ingatlanokat eladjuk, ez volt 

a bizottság álláspontja. 

 

Huszár Gábor: Rendben van, szavazás következik. 

 
 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

81/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, alább felsorolt kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati 

rendelet 15. § (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra. A 

meghirdetett ingatlanok a következők: 

szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú, 997 m2 területű, területű ingatlan,  

szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú 948 m2 területű, területű ingatlan,  

szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú, 907 m2 területű ingatlan,  



szentgotthárdi 1203/4 hrsz-ú, 886 m2 területű, területű ingatlan,  

szentgotthárdi 1203/5 hrsz-ú 826 m2 területű, területű ingatlan, 

szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú 1098 m2 területű ingatlan,  

szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú, 1295 m2 területű ingatlan,  

szentgotthárdi 1205/5 hrsz-ú, 1285 m2 területű ingatlan,  

vételára egységesen 3000 Ft/nm. 

A Vételár Áfa mentes. 

Az önkormányzat csak akkor köt adásvételi szerződést, ha valamennyi ingatlanra 

érkezik vételi ajánlat. Vételi ajánlat valamennyi ingatrlanra  együttesen is tehető.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. május 15.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására az ajánlott vételár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz 

fizetendő.  

Az 1203/1., illetve az 1205/3. hrsz-ú ingatlanok esetében a csapadékvíz elvezetése végett 

vízvezetési szolgalmi jog bejegyzésére jogosult az Önkormányzat. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. májusi testületi ülés.  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

15./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem – Szentgotthárd 2230 hrsz és 2233 hrsz. 

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 / 

 

Huszár Gábor:  Szavazás következik az 1. és 3. határozati javaslatról, egyben teszem fel 

szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

 



82/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2230 hrsz-

ú, 9073 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű,  1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlant értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát és értékesítés feltételeit forgalmi értékbecslés alapján a következő 

ülésen határozza meg. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát 

képező szentgotthárdi 2233 hrsz-ú, 1087 m
2
 területű, kivett közút, szentgotthárdi 2230 

és 2235 hrsz-ú ingatlanok közötti kb. 340 m2-es részének értékesítésével  egyelőre nem 

ért egyet.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

              Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

  Tófeji Zsolt főtanácsos 

16./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása. 

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: Bizottsági javaslat, hogy hirdessük meg az üzlethelyiséget. A másik bizottság 

javaslata, hogy nézzük meg az önkormányzat mit tudna ezzel kezdeni, annak ellenére, hogy 

tudjuk, jó néhány millió forintot bele kellene forgani az üzlet használatba vételéhez. Próbáljuk 

meghirdetni. Szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

83/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 

15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő 

üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon és országos szinten meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 150.000.- Ft/hó.  



A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2019. május 15. – majd ennek sikertelen eltelte után  

folyamatos. A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követő soron 

következő képviselő-testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során 

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a 

megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A 

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.  

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 

pályázat esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az általa bérbe vett 

üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

Határidő a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

17./ Napirendi pont: 

BLACK-VELVET 2005 Kft. kérelme – garázs bérleti szerződés hosszabbítása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

         Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú, 19 m2 alapterületű garázsra  az önkormányzat tulajdonában 

lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. 

(X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat mellőzése alapján a 

Black-Velvet 2005 Kft-vel (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. sz.)  történő Bérleti 

szerződés megkötéséhez járul hozzá. 

 Bérleti díj: havi 10.000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 12.700.-Ft/hó. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

 

 

 



Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2019. április 12. 

 

18./ Napirendi pont: 

Katasztrófavédelem kérelme 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Van kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 

 
 

 

A Képviselő-testület 8 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

85/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének kérelmét támogatja és a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségen dolgozók közül a Szentgotthárdon szolgálatot 

teljesítők  Magyar Tűzoltók Napja alkalmából történő jutalmazásához 150 000 Ft 

támogatást biztosít a pénzmaradvány keret terhére. 

 

 

19./ Napirendi pont: 

TOP Óvoda bővítés pályázat pótmunka 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Kovács Márta Mária: Két határozati javaslat van, és az egyiket valami oknál fogva 

elfelejtettük megszavazni, de mindenképp javasoljuk, mindkét összeg biztosítását. 

 

Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

 
 
 

A képviselő testület 7 igen 0 nem 1 tartózkodás  szavazattal elfogadta az 1 és  2. pontot, 

az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

 



86/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-

00019 azonosítószámú „A Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai 

felújítása” című projekt megvalósításához szükséges pótmunka igényt – a 166/2018. 

számú határozatban foglaltakon felül - további maximum 8.532.075,- Ft mértékig 

biztosítja a 2019.évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a pótmunkák elvégzésére irányuló kivitelezési szerződés módosítás 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Szentgotthárdi Játékvár 

Óvoda bővítése és energetikai felújítása” című projekt megvalósításához szükséges 

többletmunka (homlokzati bástya elkészítése, kapcsolószekrény főkapcsoló kiépítése) 

elvégzését további maximum 4.808.672,-Ft-ot a  2019. évi költségvetés tartalék terhére 

biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

III. EGYEBEK 
 

Dr. Sütő Ferenc: A Városüzemeltetési vezető és a SZET Szentgotthárdi Kft. igazgatója felé 

lenne egy kérésem. Lakossági jelzés alapján, szeretnék kérni, a kethelyi temetőbe a ravatalozó 

környékére kettő de ha lehet három padot helyezzünk ki. 

 

Kovács Márta Mária: Lakossági kérést tolmácsolok, a József Attila utcában, ahol parkoló 

lett újonnan kialakítva, oda szeméttároló kerüljön kihelyezésre. 

 

Dr. Haragh László: Meg szeretném erősíteni amit Sütő képviselő úr mondott. SZET 

Szentgotthárdi Kft. felé a kérésem, a Brenner tér legyen rendbe téve május 1-re. 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  12:44 órakor 

bezárja.  

 K. m. f.   

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


