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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-19 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 01-én            

13:00  órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Labritz Béla alpolgármester 

 Kovács Márta Mária, 

 Lábodi Gábor, 

 Virányi Balázs, 

 Dr. Haragh László, 

 Szalainé Kiss Edina, 

 Vörös Gábor képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető, 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető,  

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol vannak: Virányi Balázs, 
Dr. Sütő Ferenc képviselők, 

 

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

képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A rendkívüli 

nyílt ülést megnyitja. A Képviselő-testület határozatképes 6 fővel. 

 

 

A Képviselő-testület a napirendi pontot 6 igen – 0 tartózkodással- 0 nem arányú 

szavazással elfogadta és az alábbiak határozatot hozta: 
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136/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a „A SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének 

ellátása, valamint az Önerő biztosítása az Interaktív Időutazó Múzeum Szentgotthárdon 

projekthez ”című előterjesztést. 

 

1./ Napirendi pont: 

Hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

2./ Napirendi pont: 

II. sz. Fogorvosi körzet fogászati készülék beszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 3. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 

3./ Napirendi pont: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

5. Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok 2019. – Támogatási kérelem. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

5./ Napirendi pont: 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása. 

Előadó Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi sportcsarnok fejlesztésének kiegészítő támogatása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

7./ Napirendi pont: 

Tévedésből kivágott fa megtérítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 



3 
 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

8./ Napirendi pont: 

Sztg. 0237/2 hrsz-ú ingatlan területrészének kisajátítása M8. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

EGYEBEK 

 

1./ Napirendi pont: 

Hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Labritz Béla alpolgármester 13:07 órakor megérkezik a Képviselő-testületi ülésre. A 

Képviselő-testület határozatképes 7 fővel. 

 

Huszár Gábor:  Idő közben derült ki, hogy a TB támogatási is hozzá kell számolnia a 

kiíráshoz, tehát mindenképpen ki kell írni az orvosi ügyelet ellátására a közbeszerzési eljárást. 

Kérdés, hozzászólás? 

 

Dr. Haragh László:  A legfontosabb az ellátás biztonságának a kritériuma, megfelelő számú 

orvost tudjanak biztosítani. A bizottság véleménye, hogy hirdessük meg, meglátjuk, hogy ki 

jelentkezik, bárki megszervezheti. A biztonságot, az orvosi jelenlétet, számon kell kérnünk a 

pályázat nyertesétől, hisz erről voltak lakossági visszajelzések. Támogatnunk kell a pályázat 

kiírását. 

 

Huszár Gábor:  Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
 

137/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a „Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet ellátása 

Szentgotthárdon és térségében” tárgyban közbeszerzési eljárást folytasson le a szolgáltató 

kiválasztására. 
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Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

   dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások v. 

 

2./ Napirendi pont: 

II. sz. Fogorvosi körzet fogászati készülék beszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 3. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor:  .A költségvetésben 4 millió Ft-ot jóváhagytunk, mert akkor úgy gondoltuk, 

hogy lízing szerződéssel tudjuk megvalósítani, viszont kiderült, ha lízingelni szeretnénk 

ahhoz, kormányzati engedély szükséges. Javaslom, hogy vegyük meg a fogászati gépet.  

 

Dr. Haragh László:  Egy 17 éves készülék elhasználódik, mindenképpen cserélni kell. 

Örülünk, hogy a város ki tudja fizetni, középtávon a városnak megéri, hisz egy úgy 

készülékkel sokkal kevesebb problémánk és javítási költségünk lesz. 

Huszár Gábor:  Az elmúlt évben félmillió Ft-ot költöttünk a készülék felújítására. Kérem, 

hogy szavazza meg a tisztelt testület. Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

 
 

A Képviselő-testület 7 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

138/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 7/2019. sz. képviselő-

testületi határozat 3/ pontjában foglaltakat módosítva - a II. számú Felnőtt Fogorvosi körzet 

fogászati eszközbeszerzését (DIPLOMAT CONSUL DC 180 fogászati kezelőegység) 

támogatja és ehhez a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja a teljes adásvétel 

összegét, azaz mindösszesen (bruttó) 7.494.026,- forintot. 

Határidő. azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor:  A Pedagógiai Szakszolgálatnak június hónapban ki kellett költözni. Hosszú 

tárgyalások és egyeztetések mentek a nyáron. Ez nem a végleges megoldás, de pillanatnyilag 

jobbat nem tudunk kitalálni. Vissza kell menni a Rákóczi út 5-be, kisebb átalakítást el kell 

végezni aminek a költsége maximum 3 820 000 Ft lehet. Ideiglenesen egy tisztességes helyet 

kap a Szakszolgálat. 

 

Lábodi Gábor: Jelenleg a Rákóczi úti helységek foglaltak, orvosi ügyelet gépkocsi 

vezetőjének a pihenőszobája, ügyeleti asszisztensek zuhanyzó helyisége, akkor ők hova 

fognak menni? 

 

Huszár Gábor:  Igazgató asszonnyal egyeztettem, ők 15 óráig befejezik a tevékenységet. A 

Civil csoportok és az EFI 16 óra előtt nem kezd. Egyetlen átfedés van, a baba Ringató. Babát 

ringatni a mi refektóriumunkba is lehet, kellemes hely. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 7  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1-2 pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

139/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat kérelmét támogatja, és a feladatellátáshoz helyet biztosít a Szentgotthárdi 

Tagintézmény számára a Szentgotthárd, Rákóczi út 5. tetőtér helyiségeiben  határozatlan 

idóre, 6 hónapos felmondási idővel. A  használat során felmerülő rezsiköltségeket a 

Tagintézmény viseli. Az ingatlan használatáról külön megállapodást kell kötni az ingatlan 

használójával. 

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az átalakításról haladéktalanul tájékoztassa a 

helyiségeket jelenleg használó szervezetek vezetőit 

 

Határidő: azonnal, megállapodás megkötésére: legkésőbb 2019. augusztus 23. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Tófeji Zsolt vagyongazdálkodási ügyintéző 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési 

vezetőt, hogy a Szentgotthárd, Rákóczi út 5. sz. tetőtérben a jelen előterjesztésben felsorolt 

legszükségesebb átalakítási munkálatokat végeztesse el. Ennek költségeire legfeljebb 

3.820.000,- Ft-ot  biztosít.   

 

Határidő: azonnal, munkálatok elvégzésére legkésőbb: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

              Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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4./ Napirendi pont: 

5. Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok 2019. – Támogatási kérelem. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor:  Két hete nálam voltak a szervezők, úgy álltunk fel az asztaltól, hogy 300 000 

Ft-ot ide merek hozni a testület elé, ők ezt köszönettel elfogadták. Ezzel ellentétben jött egy 

450 000 Ft-os kérelem, nyilán jobb lenne nekik minél több pénz. Én azt gondolom 300 000 

Ft-ot tudunk adni. 

 

Labritz Béla:  Személyesen beszéltem a vezetővel, elmondtam neki, hogy az a pénz amit  mi 

szándékozunk megadni erre a szervezésre, az egyező egy teljes városrész éves juttatásával, és 

tisztelettel ezt is meg fogják köszönni. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület 7 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

140/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete W. Horváth Tibor 5. Művészeti 

Szabadnapok megszervezésének támogatására irányuló kérelmét 300.000,- Ft-tal támogatja a 

2019. évi költségvetési keret terhére azzal a kiegészítéssel, hogy csak az önkormányzattal 

való egyeztetést követően kerülhet kihelyezésre és legfeljebb csak a rendezvény ideje alatt 

lehet a rendezvény helyszínén a kérelemben említett  ideiglenes installáció. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

5./ Napirendi pont: 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása. 

Előadó Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor:  Farkas Istvánné az egészségi állapotára való hivatkozással lemondta a 

tagságot, Csomós Dávid viszont csak úgy vállal tagságot ha rendes tag és nem póttag. Kérdés 

hozzászólás? Szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 7 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

141/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Helyi 

Választási Bizottságának tagjává megválasztja: 

Bánfi József 9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 1. 3. em. 12. 

Dr. Nátkainé Szőke Gabriella 9970 Szentgotthárd, Árpád utca 5. 3. em. 12. 

Csomós Dávid Szentgotthárd, Zsidai utca 50.  

szám alatti lakost. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

póttagjává: 

Dr. Pintér Evelin 9970 Szentgotthárd, Rákóczi Ferenc utca 2. 

Kovács Andrea Éva 9970 Szentgotthárd, Tóth Árpád út 15. 

szám alatti lakosokat választja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi sportcsarnok fejlesztésének kiegészítő támogatása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor:  Eljutottunk oda, hogy megkaptuk a 150 millió Ft-ot. Ennek az összegnek a 

nagy részét át kell adni a Kézilabda Klubnak, szoros pénzügyi ellenőrzés mellett kizárólag a 

csarnok befejezésére használhatja fel ezt az összeget, párhuzamosan le tudja hívni a zárolt 176 

millió Ft-ot. A két összegből használatbavételi engedélyt k 

 

tudkapni a csarnoknak.  

 

Vörös Gábor: A Kézilabda Klubnak egy összegben lesz átutalva a 149 millió Ft vagy a 

készültségi foknak megfelelő részletekben? Tennék egy kiegészítő javaslatot, hogy ne egy 

összegben legyen átutalva 

 

Huszár Gábor:  Számlák alapján, annyi lesz átutalva mindig. Ebből a pénzből egy általunk 

kiválasztott, független műszaki szakértő ellenőrizni fogja a teljes építkezést. Határozati 

javaslat kiegészítése, hogy az átutalás ténylegesen a számlák megjelenésének ütemében 

történik. 

 

Lábodi Gábor: A bizottsági ülésen tartózkodtam, két okom van rá. Nagyon zavaros történet, 

szinte nyomon követhetetlen. A másik okom, ez egy jól időzített kampányfogás. 
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Huszár Gábor:  Az igazi kampányfogás az lenne ha átadnánk. Amennyiben nincs több 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen ,  1 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

142/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szentgotthárdi 

Kézilabda Klub tulajdonában álló Szentgotthárd, Kossuth L. u. szám alatti sporttelepen 

elkezdett sportcsarnoképítés befejezését. Ennek érdekében egyetért azzal, hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzata az előterjesztésben, valamint az 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatban 

meghatározottak szerint 149 millió Ft-ot, azaz száznegyvenkilenc-millió forintot vissza nem 

térítendő támogatásként átad a Szentgotthárdi Kézilabda Klub számára azzal, hogy azt a Klub 

kizárólag a szentgotthárdi sportcsarnok befejezéséhez használhatja fel. 

A támogatás utalásának feltétele egy olyan támogatási szerződés létrejötte előzetesen az 

Önkormányzat és a Klub között, amely szerint a kivitelezés megvalósítása és a támogatási 

összeg felhasználása kizárólag mindenre kiterjedő önkormányzati kontroll mellett valósulhat 

meg úgy, hogy az átutalás ténylegesen a számlák megjelenésének ütemében történik.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

7./ Napirendi pont: 

Tévedésből kivágott fa megtérítése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Lábodi Gábor: Megmondom őszintén, ezt én nem fogom megszavazni. Mert úgy gondolom, 

aki magántulajdonban kárt okozott az térítse meg a kárt, vagy csak a felét ha az önkormányzat 

megkapta a fát. 

 

Huszár Gábor:  Ezt a fát mi ténylegesen megkaptuk, mert szükségünk volt szociális tűzifára, 

és az erdőből tűzifa lett kivágva, és ha ezt a fát az erdészettől meg kellett volna venni akkor 

azt is csak piaci áron tudtuk volna megvenni. Az önkormányzatot pénzügyi hátrány és 

sérelem nem érte. Szavazás következik. 

 
 

A Képviselő-testület 6 igen ,  0 tartózkodás , 1 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
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143/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által az 

önkormányzati erdőterületekről szociális tüzifa  kitermelésével megbízott erdőgazdálkodó 

által a szentgotthárdi 0860/14 helyrajzi számú erdőben magántulajdonosok használatában lévő 

erdőterületről tévedésből kivágatott fa értékét  195 000 Ft összegben az ingatlanban lévő 

tulajdonosoknak a tulajdoni lap szerinti részarányban kártérítés jogcímén megfizeti, fedezete: 

a 2019. évi költségvetés  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

8./ Napirendi pont: 

Sztg. 0237/2 hrsz-ú ingatlan területrészének kisajátítása M8. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

 

Huszár Gábor:  Nem ér minket kár, ezt a részt ki kell sajátítani, a bicikli utat visszakapjuk. 

Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

A Képviselő-testület 7 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

144/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0237/2 hrsz-ú, kivett 

kerékpárút megnevezésű 2923 m2 területű ingatlanából az előterjesztés 3. sz. melléklete 

szerinti kisajátítási vázrajz és terület kimutatás alapján létrejövő 0237/9 hrsz-ú, 1421 m2 

területű ingatlanrészre az előterjesztés 2. sz. mellékletében található ingatlan ideiglenes 

használatáról szóló megállapodás megkötéséhez. 

Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

 

EGYEBEK 

Labritz Béla:  A viharban egy autó megsérült a Deák Ferenc utcában. Komolyan kell 

vennünk a fakivágásokat. 
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Vörös Gábor: Múlt hét vasárnap lezajlott Farkasfán a falunap, a traktoros találkozó. A 

szervezők köszönik az önkormányzat, a testület támogatását. A megszavazott 250 000 Ft-ot 

nem vettük igénybe, meg tudtuk oldani támogatás nélkül. Ezt a pénzt szeretnénk visszatenni a 

kasszába. 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a rendkívüli nyílt ülést 13:43  

órakor bezárja.  

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 


