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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-29 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 11-én  

13:10  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

Koszár András nem képviselő alpolgármester, 

 Kovács Márta Mária, 

 Vörös Gábor, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

 Bartakovics Andrea 

 Dr. Haragh László 

 Dömötör Tamás, 

 Orbán Viktor képviselők, 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető, 

jegyző helyettes 

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van:               Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Meghívott vendégek:   Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

Dr. Klósz Beáta, Rendelőintézet Szentgotthárd  

intézményvezetője 

Paukovits Helmut, Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Treiber Mária a sajtó képviselője, 



2 
 

 

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 9 fővel. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület  zárt ülésen tárgyalja a „A Gotthárd-Therm Kft. 

ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata”.,  „A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő 

és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.” valamint a  

„Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”című előterjesztéseket. 

 

Huszár Gábor: Köszönöm szépen, szavazás következik a napirendi pontok elfogadásáról. 

  

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

212/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének felülvizsgálata.”, „A SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének 

felülvizsgálata „ és a „ Szentgotthárd Közművelődéséért Díj ”- című előterjesztést. 

 

 

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 / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, Ellenőrző 

testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

3./ Napirendi pont: 

2020. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződés. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

2./ Napirendi pont: 

2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

4./ Napirendi pont: 

Felügyelő bizottsági tagok delegálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 
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Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet Szentgotthárd munkavállalói létszám emelése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

6./ Napirendi pont: 

Javaslat a polgármester jutalmazására. 

Előadó: Labritz Béla alpolgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

7./ Napirendi pont: 

Közlekedéssel kapcsolatos kérdések. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

8./ Napirendi pont: 

Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

9./ Napirendi pont: 

Leader pályázati lehetőség - A Ciszterek mindennapjai tanösvény kialakítása és a várkerti 

játszótér kalandparkká történő továbbfejlesztése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

10./ Napirendi pont: 

Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 



5 
 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

11./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés, Szentgotthárd 2846 hrsz. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

12./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

13./ Napirendi pont: 

C.TESSILE Kft. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

III. EGYEBEK 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Két kötelességünknek kell eleget tenni. Évek óta szokás, hogy Szentgotthárd 

városa Nemzetiségekért Díjat adományoz. Engedjék meg, hogy ezt a díjat most, itt 

ünnepélyes keretek között adjam át.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 211/2019. számú Képviselő-testületi határozata alapján, Paukovits Helmut Tibort, 

Szentgotthárd, Babits Mihály út 2. sz. alatti lakos részére, több évtizedes, önzetlenül végzett 

tevékenységéért, elsősorban a német nemzetiségért kifejtett lelkiismeretes munkájának 
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elismerése és megbecsülése jeléül Szentgotthárd Nemzetiségekért Díjat adományozza. 

Szívből gratulálunk a díjhoz. 

 

Szép Renáta: A Szentgotthárdon élő német nemzetiségű lakosság Német Nemzetiségi 

Önkormányzatot hozott létre, jelen pillanatban háromfős képviselő-testülettel, melynek 

elnöke 2009 óta Paukovits Helmut.  Lelkes tevékenysége eredményeként példaértékű az 

összefogás a helyi németség, a hajdani hienzek leszármazottai között, ápolva azok kulturális 

örökségét, őrizve a fellelhető kincseiket. Elkötelezett tevékenységének eredményeként 

számos értéket tártak fel, mutattak be. Támogatja a nemzetiségi kultúra megőrzéséért 

tevékenykedő csoportok és személyek munkáját. Kapcsolatot ápol és tart fenn határon túli 

német és osztrák szervezetekkel. Méltó ünnepségek szervezésével emeli ki a nemzetiségi lét 

fontosságát, és tiszteleg az ősök és hősök emléke előtt. Fontosnak tartja a nemzetiségi 

öntudat, a magyarországi német és német származású gyermekek hovatartozásának erősítését, 

a közösségi szellem tudatosítását, a magyarországi német kultúra ápolását, hangsúlyozva a 

„hianz-kultúrát”. Továbbá a gyermekek és ifjúság megismertetését az ősök hagyományaival, 

szokásaival, hangsúlyt fektetve a közös nyelvre és zenére. Kezdeményezésére számos 

program és rendezvény valósult meg a német nemzetiség összetartására. Gratulálunk a 

kitüntetéséhez. 

 

Paukovits Helmut: Köszönöm szépen a kitüntetést, úgy fogom fel mintha a német 

Nemzetiségi Önkormányzat kitüntetése lenne. Nagyon szépen köszönöm az Önkormányzat 

helyi képviselőinek, dolgozóinak, Polgármester, Alpolgármester, Jegyző úrnak, Hivatal 

dolgozóinak önzetlen segítségét. Egy munka akkor eredményes, ha a közösség összefog.  

 

Huszár Gábor:  Elhunyt Rimfel Ferenc atya. Életének 63. évében, négy évtizednyi 

áldozópapi szolgálat után, hosszú, türelemmel viselt súlyos betegséget követően, december 7-

én elhunyt Rimfel Ferenc atya. 1993 és 2007 között Rábakethely, 2007 és 2019 között 

Szentgotthárd város plébánosa volt. Főtisztelendő Rimfel Ferenc plébános úr temetése 

szülőfalujában lesz. 2019. december 16-án, a pusztamagyaródi templomban a 13 órakor 

bemutatott gyászmise után a helyi temetőben kísérik utolsó földi útján nyugvóhelyére. 

A Nagyboldogasszony Plébánia autóbuszt indít a temetésre, hét közben a hajnali szentmisék 

után lehet jelentkezni. 

 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 

 

November 14-én: Szombathelyen a Környezetvédelmi Tanács ülésén Labritz Béla 

alpolgármester úr vett részt. 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte e napon, a Diabétesz világnapján a Szentgotthárdi 

Diabétesz Klub. A klub munkásságának, elsősorban az egészségügyi és közösségi élet terén 

végzett tevékenységének elismeréseként polgármesteri díszoklevelet adtam át a klub 

vezetőjének, Bánfi Józsefnek. 

E napon a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás alakuló ülését tartottuk meg. 

November 15-én: a 18. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep alkotásait mutatták be a 

Szlovén Kulturális és Információs Központ kiállító-termében. A kiállítás megnyitása előtt, a 
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Várkertben köszöntöttem a megjelenteket, ahol leleplezésre került Robert Jurak: Rabarica 

(rábai ragadozóhalnak lehet fordítani) című szobra, amit nyáron készített a művésztelepen. 

November 18-án: a Takács Jenő AMI és a Jennersdorfi Zeneiskola tanári koncertjére szóló 

meghívásnak tettem eleget. 

November 19-én: nyílt napot tartott a III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola, majd 

részt vettem azon a vállalkozói fórumon, aminek a III. Béla Szakgimnázium és 

Szakközépiskola adott otthont, mely városunk szakképzésének jövőjéről szólt. A fórumot 

Koszár András alpolgármester úr szervezte az iskola közreműködésével. Jelen volt Papp 

Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző is. 

Aztán az orvosi ügyelet kapcsán tárgyaltam, ezt követően nagyvezetői értekezletet tartottunk. 

E napon a St. Gotthard Spa&Wellness Fürdőben tartották a „3 Határlos” projekttájékoztatót és 

szakmai beszélgetést, melyen Koszár András alpolgármester úr, Kovács Márta képviselő 

asszony és Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző vett részt. 

Majd a fakivágással kapcsolatos helyszíni bejáráson Labritz Béla alpolgármester úr, Doncsecz 

András városüzemeltetés vezető, Törő Eszter műszaki ügyintéző és Gál József a Szet Kft. 

ügyvezetője vett részt. 

November 20-án: pályázati megbeszélést tartottunk. 

November 21-én: Szombathelyen Kósa Lajossal, majd dr. Székely János megyéspüspökkel 

tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úr. 

E napon élénk érdeklődés mellett zajlott le a Színház aulájában a XIX. Civil Szervezetek 

Baráti Találkozója. Kovács Márta Mária önkormányzati képviselő, a Szentgotthárdi Civil 

Fórum titkára osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel. Labritz Béla alpolgármestertől, 

valamint Kovács Márta Mária, Dr. Haragh László, Dömötör Tamás és Bartakovics Andrea 

képviselőktől kérdezhettek is közönség soraiban ülők. Ezt követően Labritz Béla 

alpolgármester átadta az Év Civil Szervezete Díjat A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 

részére példaértékű és kiemelkedő szakmai munkájuk, valamint Szentgotthárd kulturális és 

civil életében kifejtett tevékenységük elismeréseként. 

November 24-én: Jakabházán az „Idősek Napján” Labritz Béla alpolgármester úr és Dömötör 

Tamás képviselő úr köszöntötte a megjelenteket. 

November 25-én: Budapesten orvosügyelettel és az idős ügyi projekttel illetve Dr. Dobos 

Adriennel a Tornacsarnokkal kapcsolatban tárgyaltunk. 

November 26-án: Dr. Bognár Balázzsal, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

vezetőjével tárgyaltam. 

Majd az Orfalu-Budinci kerékpárút ünnepélyes átadóján vettem részt. 

E napon Szombathelyen a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett 

Regionális Gazdasági Csúcstalálkozóra szóló meghívásnak jómagam és Koszár András 

alpolgármester úr tett eleget. 

November 27-én: Top Ipari Park-os megbeszélést tartottunk. 

Majd Apátistvánfalván a Leadec Kft. év végi záró vacsorájára szóló meghívásnak tettem 

eleget. 

November 28-29-én: részt vettem a 2019. évi III. ETT Műhely találkozón, melyre az 

UNESCO világörökségi helyszínként számon tartott magyar palóc faluban, Hollókőn került 

sor. 
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November 29-én: Szombathelyen a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás soron következő ülésén Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 

November 30-án: a Német Nemzetiségi Önkormányzat ádventi ünnepségére került sor. Vas 

megyében és Zala megyében működő német nemzetiségi kórusok minden év adventjén 

találkozót tartanak. A 25. Adventskranzot ezúttal Szentgotthárdon rendezték meg. A 

szentgotthárdi önkormányzat nevében dr. Haragh László képviselő úr köszöntötte a kórusokat 

a felújítás alatt álló barokk templomban. 

December 2-án: az oktatási intézmények vezetőivel egyeztettem. Az Egészségfejlesztési 

Iroda partnertalálkozót szervezett a színházban, melyen Koszár András alpolgármester úr, 

Bartakovics Andrea képviselő asszony és Dr. Haragh László képviselő úr tette tiszteletét. 

E napon Járási Fórumot szerveztek a Refektóriumban, melyen Doncsecz András 

városüzemeltetés vezető vett részt. 

Majd Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző tartott előadást a „Hármashatár térség 

turisztikai lehetőségeinek vizsgálata és az önkormányzati szerepvállalás elemzése” címen, 

melyen Koszár András alpolgármester úr, Kovács Márta képviselő asszony, Bartakovics 

Andrea képviselő asszony, Dr. Haragh László képviselő úr és Orbán Viktor képviselő úr vett 

részt. 

December 6-án: Szombathelyen dr. Székely János megyéspüspökkel tárgyaltam, ahol jelen 

voltak az oktatási intézmények vezetői is. 

E napon Budapesten a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által szervezett 

Vállalkozók Napja ünnepségre szóló meghívásnak tettem eleget. Racker Balázs Rabacsa Kft.  

ügyvezető igazgatója Az Év Vállalkozója díj kitüntetést vehette át. 

December 8-án: tartotta a rábakethelyi és a rábatótfalui városrészünk az „Idősek 

Karácsonyát”, melyeken köszöntöttem a megjelenteket, jelen volt Dr. Haragh László 

képviselő úr és Labritz Béla alpolgármester úr. 

December 9-én: Szombathelyen a Vas Megyei Önkormányzat „Párbeszéd és együttműködés 

erősítése a felzárkózás jegyében” című rendezvényén tettem tiszteletemet. 

E napon tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

December 10-én: Koszár András alpolgármester úr vett részt Budapesten a BME Villamos 

Energetika Tanszékén „Smart grid technológiák és alkalmazások” témakörében és 

Szentgotthárddal kapcsolatban készült esettanulmányokat bemutató előadásokon, majd 

közreműködött az értékelő megbeszélésekben is. 

E napon Kaszás Zoltán úrral az Opel gyár képviselőjével és a Coliers ingatlanközvetítő céggel 

tárgyaltam.Majd Top Ipari Park-os megbeszélést tartottunk. Aztán soron következő ülését 

tartotta a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 

December 11-én: 1 fő tett állampolgársági esküt. 

E napon 25 éve, hogy Magyarországon megtartották az első nemzetiségi önkormányzati 

választást. Dr. Sütő Ferenc képviselő, valamint Szentgotthárd nemzetiségi ügyekért is felelős 

tanácsnoka kezdeményezésére ezen apropóból ült össze az I. nemzetiségi kerekasztal. 

polgármester szabadsága: 

A 2019. 10.13-án keletkezett jogviszonyhoz tartozó: 

Megállapított szabadság: 9 nap 

2019. december hó: 
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A 2019. november 13-i képviselő-testületi 

ülésre előterjesztett szabadságolási ütemterv 

szerinti ütemezés  

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2019.12.31-ig kivehető szabadságok száma:                                     

4   nap 

Maradvány:                           0 nap 

                                                    Összesen:                                     

4 nap 

 

Tisztelt Képviselő társaim, folyamatosan napirenden van Szentgotthárd-Farkasfa település 

részen áthaladó Huszászi-patak kérdése, ahol megjelentek a hódok, rendkívüli intenzitással. 

Többszöri tárgyalás után bizonyossá vált, hogy a hódokat nem a Nemzeti Park és nem a 

környezetvédelem emberei telepítették oda, bármilyen téves információ jut el a városrészen 

lakókhoz. A hódok maguktól jöttek, senki nem hívta őket, elküldeni viszont annál nehezebb 

ezeket az állatokat. Rendkívüli károkat tudnak okozni.Felolvasnék egy levelet, amely két 

héttel ezelőtt született. 

 

Tisztelt Bencsics Attial Úr! 

 

A Szentgotthárd – Farkasfa településrészen áthaladó állami tulajdonban, illetve a Nyugat-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság  kezelésében lévő Huszászi-pataknál megjelent hódok 

eltávolításával kapcsolatban keresem meg Önt és kérem intézkedését. 

A vízfolyás kezelője idén tudomásunk szerint az Önök engedélyével már megszüntetett egy 

hódgátat. Ez az intézkedés azonban, mint ahogy előre látható volt nem érte el célját, hiszen a 

hódok a gátat, most már lakóterületekhez közelebbi szakaszon újraépítették. Ezzel 

kapcsolatban önkormányzatunkhoz folyamatosan érkeznek lakossági bejelentések, illetve 

panaszok. Egyrészt ez fokozott elöntési veszélyt fog jelenteni esős időszakban, mivel a gát 

akadályozza a víz lefolyását és emiatt nagyobb esőzések idején kialakuló villámárvizek már 

lakóterületeket is veszélyeztetni fognak. Továbbá az itt megtelepedett hódok a környező 

lakóingatlanok tulajdonosainak is jelentős károkat okoznak, rádöntik a fákat lakóingatlanuk 

végében lévő vadkerítésekre, kidöntik a gyümölcsfáikat, illetve a fiatalabb gyümölcsösökben 

is jelentős károkat okoznak. 

A fenti indokok alapján, illetve a 2019. november 20-án a vízfolyás kezelőjével, illetve az 

illetékes nemzeti park képviselőjével tartott helyszíni bejárásra is hivatkozással kérem Öntől, 

hogy a hódok eltávolításával kapcsolatban intézkedni és megtett intézkedésről 

önkormányzatunkat írásban tájékoztatni szíveskedjenek. 

 

Tisztelt Képviselő társaim, engedjék meg, hogy néhány gondolattal kitérjek a tervezett iskola 

átszervezéssel kapcsolatban, megosszam azt a gondolatot amely reményeim szerint minél 

több jóérzésű szentgotthárdi polgárnál termékeny talajra fog találni. Püspök úr múlt vasárnapi 

szent misén elmondta a prédikációban a gondolatai egy részét. Kedden nevelőtestületi 

értekezlet és szülői értekezlet keretében is beszélt a lehetséges átszervezésekről. Van egy levél 
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a kezemben, amelyet minden szülő megkapott vagy meg fog kapni akinek a gyermeke érintett 

az iskolai átszervezésben. Ebből szeretnék részleteket felolvasni. 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A gyermek számára a lehető legjobb oktatást és nevelést kell biztosítani. Az egyházi iskola 

igyekszik  erkölcsi tartást adni: szeretetre, nagylelkűségre, becsületességre, hitre nevelni. 

Szentgotthárd olyan város, ahol az emberség, a történelmi múlt, a hit, a közösség értékeit 

ápolják, őrzik, éltetik. Ezért szeretné a Szombathelyi Egyházmegye felajánlani az egyházi 

iskola lehetőségét az itt élő gyermekek, a szentgotthárdi és környékbeli családok számára. 

A törvény akkor teszi lehetővé egy állami iskola egyházi fenntartásba való átvételét, ha ezt az 

iskolában tanuló diákok szüleinek több mint fele támogatja. 

A Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetőivel folytatott megbeszélésének megfelelően a nemzetiségi oktatás folytatása az 

egyházi iskolában történne. 

Az egyházi iskolában átkerülő pedagógusok nem fognak hátrányosabb helyzetbe kerülni az 

eddigi közalkalmazotti státuszukhoz képest, sőt egyes területeken előnyökkel is jár a 

számukra az egyházi  alkalmazás. Ráadásul az egyházi iskola nagyobb önállósággal tud 

működni, jobban tud a helyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodni. 

Az egyházi iskolába járó gyermekektől és szülőktől az egyház nem vár és nem kér mást,mint 

egy hittanra járó gyermektől. 

Kedves Szülők! Úgy gondolom, hogy az egyházi oktatás megjelenésével a város nem veszít 

semmit, hanem nagyon sokat nyer. Kívánom, hogy bölcs döntést hozzanak, amely által 

nyernek a gyermekeink, és gazdagodik Szentgotthárd. 

 

A saját gondolataimat is hozzá teszem a szombathelyi megyéspüspök által megfogalmazott 

levélhez. Tisztelt Szentgotthárdiak, írásos emlékeink vannak róla, hogy közel 130 évvel 

ezelőtt, hogyan és miként történt Szentgotthárd oktatásának átszervezése. A város vezetői Dr. 

Vargha Gábor, Széll Kálmán, az oktatási minisztérium képviselői, a ciszter atyák, egészen 

biztos, hogy bölcs döntést hoztak, hiszen 1895-ben elindulhatott a gimnáziumi képzés. Lehet, 

hogy ezt eddig más nem mondta ki, én most kimondom, és vállalom minden szavamért a 

felelősséget. Aki azt nem látja át, hogy a jelenlegi oktatási rendszer, amely a tankerület által 

mindenképpen átszervezésre kerül, ha ebben egy kis parányi lehetőség van a Gimnázium 

hosszú távú stabilizálásra, akkor ez az idő most következett el ezzel a döntéssel. Aki ezt nem 

látja át és ennek ellene megy, az Szentgotthárd ellen van, legfőképp akkor, ha valaki ebből 

politikai tőkét akar kovácsolni, az pedig rendkívül elkeserítő. A nálam idősebb 

szentgotthárdiak akik ide jártak gimnáziumba, bizonyára emlékeznek rá, hogy hogyan is 

zajlott az őriszentpéteri gimnázium bezárása, hiszen egy osztálynyi gyerek maradt. Ennek a 

veszélye fenyegeti a körmendi és a szentgotthárdi gimnáziumot is. Egy osztály nem osztály. 

Tehát Gimnáziumunk hosszú távú léte is függhet az esetleges átszervezéstől, kérem a tisztelt 

szülőket, hogy bölcsen és megfontoltan döntsenek. 

 

Koszár András:  A VMSzC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának nyílt napjára 

került sor november 19-én, ahol az iskola bemutatkozásán túl egy általam kezdeményezett és 



11 
 

szervezett, a helyi cégek képviselőivel, illetve vállalkozókkal folytatott eszmecserére is 

lehetőség volt. Ezúton is köszönöm Polgármester Úrnak, Dömötör Képviselő Úrnak és a 

vállalati képviselőknek, hogy elfogadták a meghívást. Ezen a találkozón valamennyi 

résztvevő úgy ítélte meg, hogy a hasonló alkalmakat rendszeressé kell tenni az aktív és 

hatékony gazdasági együttműködések érdekében. Többek között konkrét felvetések is 

elhangzottak a cégvezetők részéről, például képzési igényekkel összefüggően, vagy a cégek 

városi szintű fejlesztéseire vonatkozó javaslatok, szükségletek összegyűjtése önkormányzati 

szinten. De felmerült például a pályaorientáció egyre inkább növekvő szükségessége is. 

Ezeknek a tükrében nekiláttunk egy olyan platform létrehozásának – Papp Bálint stratégiai és 

fejlesztési ügyintézővel – amelynek keretében a jövő év első felében útjára indítunk egy 

Vállalkozói Fórumot Szentgotthárdon. Célként tűztük ki egy olyan együttműködés 

kialakítását városi szinten, amely rövidtávon a középiskolás diákok számának növekedését, 

hosszú távon pedig a jól képzett szakemberek helyben tartását eredményezi városunkban. A 

pontos és jól körülhatárolható sikerek mind gazdasági, mind pedig önkormányzati szinten 

megmutatkozhatnak a jövőben. Ennek jegyében a gazdasági, az oktatási és az önkormányzati 

oldal szereplőinek észrevételeire egyaránt számítunk majd. Természetesen minden 

előrelépésről folyamatosan tájékoztatjuk majd a Tisztelt Képviselő – testületet is.  

A tegnapi napon a Budapesti Műszaki Egyetemen részt vettem egy projekt 

bemutatón,melynek keretében az Energetikai Tanszék mesterszakos mérnökhallgatói 

Szentgotthárddal kapcsolatos fejlesztési ötleteket, illetve ezek kidolgozásait mutatták be. 

Részese voltam annak a 3 tagú zsűrinek akik értékelte ezeket a projekteket. Elmondhatom, 

hogy nagyon előremutató műszaki innovációkat vázoltak fel a diákok.  

 

Labritz Béla:  December 2-án: Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány 

Kuratórium tartotta ülését, új tag Dr. Haragh László képviselő részvételével átbeszéltük az évi 

teendőinket, leginkább fókuszálva arra a bizonyos akciócsoportra, akik fizetett szolgáltatás 

ellenében részt vettek a Szentgotthárd Város Közbiztonságában, ez egy rendőrökből álló kis 

csoport és megállapítottuk, hogy szinte semmi dolguk nem volt. Ezen kívül a költségvetést 

beszéltük át. Kuratóriumi ülés zárásaként a következő évi tervet is megbeszéltük. 

 

Dr. Sütő Ferenc:  Az iskola ügy kérdése, kérem és kell is hangsúlyozni, hogy felajánlott 

lehetőségről van szó, ami az érintett gyermekek szüleinek döntése során vagy realizálódik, 

vagy meghiúsul. Semmiképpen sem kell ebből politikai ügyet kreálni. Szentgotthárd Város 

Ifjúsági Tanácsa elkezdte az előkészítéseket, hogy valamely formában, az érintett 

gyermekekkel is kell egyfajta konzultáció, hiszen ők lesznek érintve. Érték, lehetőség, 

választás címmel kimondottan a gyerekek számára fogunk szervezni egy fórumot. Az új 

önkormányzati ciklusban megtartotta első ülését, november 25-én Szentgotthárd Város 

Ifjúsági Tanácsa. Módosítottuk az SZMSZ-ünket, alelnököt választottunk Papp Bálint 

stratégiai és fejlesztési ügyintéző személyében, aki egyrészt helyettesíti az elnököt, másrészt 

segíti a Tanács munkáját. a titkári feladatokat tovább is Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

látja el. Csatlakoztunk, egy helyi jótékonysági akcióhoz, a generációk közötti párbeszéd 

jegyében szeretnénk egy programot megvalósítani, ami a digitális eszközök felhasználását 

érinti.  Tervezünk Ifjúsági Kerekasztalt, illetve meghatározott témák szerint negyedévente 

Ifjúsági akadémiát.  
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Ma délelőtt folyamán tartottuk meg az első Nemzetiségi Kerekasztalt, köszöntő beszédemben 

is hangsúlyoztam, hogy Szentgotthárdon működő Nemzetiségi Önkormányzatok léte az 

Önkormányzatok Nemzetiségi identitást védő, fejlesztő, átörökítő tevékenysége színesíti, 

gazdagítják Szentgotthárd Város működését, oktatási, gazdasági, vallási, kulturális életét. 

 

Vörös Gábor: A hódokkal kapcsolatban, köszönjük szépen Polgármester úr támogatását. Az 

alap probléma a patak állapota a belterületen. Évek óta küzdünk azzal, hogy a Vízügy a 

patakmedret kitisztítsa. A Vízügy küldött egy levelet, melyben az áll, hogy a szakembereik 

megvizsgálták a patakmedret, és ők úgy látják, hogy a mederrel semmi gond nincs. 

Válaszlevelet írtam a Vízügynek, hogy ezt a megállapítást nem fogadjuk el, ennek 

következtében volt egy helyszíni megbeszélés. Minden nagyobb esőzésnél a patak kilép 

medréből. A hódok gátat építenek, ami még nagyobb problémát okoz eső idején. Valamint a 

hódok bejárnak a telek végébe, gyümölcsfákba kárt tesznek. Megállapodás azt volt, hogy a 

patak medret ki kell tisztítani, sajnos erre a Vízügynek nincs pénze. Segítséget kell kérnünk 

kormányzati szintről, amiben kérem Polgármester úr segítségét. Hódokkal kapcsolatban az a 

döntés született, hogy az eltávolításukat a Zöld Hatóságnak engedélyezni kell. A hódokat be 

kell fogni, nem elég csak a gátat elbontani, mert visszaépítik újabb károkat okozva.  

 

Huszár Gábor: Én úgy tudom, hogy a Zöld Hatóságtól megvan az engedélye hódok 

befogására. Ha ki van tisztítva a teljes patak meder, akkor a hódok önkéntelenül el fognak 

menni más olyan területre, ahol találnak olyan életteret, ami nekik megfelelő. 

 

Vörös Gábor: A November 20-i megbeszélésen senki nem tudott erről az engedélyről. 

Viszont olyan engedélyt kaptunk a következő 10 évre, amely engedélyezi a hódgátak 

folyamatos elbontását. Ha a SZET Kft.-nek van kapacitása havonta a gátak elbontására, akkor 

az is megoldás. 

 

Huszár Gábor: Igazgató úrnak személyesen ki kell menni, megnézni milyen munkagéppel 

közelíthető meg. 

 

Bartakovics Andrea: Kiegészítve a programokat, a zsidai városrészen is sok minden történik 

az utóbbi időben. November 23-án Nyugdíjas Találkozó volt, ahol a falu szinte minden 

nyugdíjas korúja részt vett. December 7-én Adventi Piknik volt, szintén jó hangulatú 

rendezvény volt. 

 

Huszár Gábor: Képviselő asszony nem akarok szavába vágni. Képviselő társaim kaptak 

meghívót erre az eseményre? Úgy tudom, nem kaptunk meghívót, ezért nem volt információ 

erről.  

 

Bartakovics Andrea: A következőkben figyelünk a meghívók kiküldésére. Zsidán is 

folyamatosan gond a patak meder tisztítása. A Katasztrófavédelem kötelezte a Vízügyet a 

patak meder rendbetételére, ez a mai napig nem történt meg. Szerencsére Zsidán többen érzik 

magukénak a patakot, többen tisztítják, főleg a régi lakosok közül. Dr. Sütő Ferenc 

gondolatához annyit fűznék, hogy nagyon örülök, hogy az ifjúság így meg lett mozgatva. 
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Azért vigyázzunk a gyerekek tájékoztatásával, hiszen a gyerekek sorsáról a szüleik kötelesek 

dönteni, 14 év fölött meg lehet kérdezni őket, elmondhatják véleményüket. Nekem nincs 

kifogásom a vallási oktatás és az egyházi iskolákkal. Azonban azt tudni kell, hogy iskolát 

leginkább a nevelők a szülők és a gyerekek együtt mozgatják. Attól lesz jó egy iskola, hogy 

jók a pedagógusok és a szülők is támogatják a munkájukat. 

 

Kovács Márta Mária: Polgármester úr beszámolójának a helyreigazítása, a Pénzügyi 

Bizottság nevét a korábbiak szerint olvasta fel. jelenleg a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági 

Bizottság ülésezett a keddi napon. A Pénzügyi Bizottsági ülésen, így rövidítve a nevünket, 

elhangzott tőlem, hogy a 224/2011. számú határozatunk alapján a 100%-os tulajdonú 

önkormányzati cégek hónapról, hónapra beszámoltak a gazdálkodásukról, és én nem 

emlékszem, hogy ezt a határozatot visszavontuk volna, a jövőben is kérném, hogy 

tájékoztassanak bennünket az aktuális gazdálkodási helyzetükről. A Pénzügyi Bizottság ezen 

napirend keretében kicsit kiegészítette a határozati javaslatot, hogy a József Attila és 

Széchenyi úti ingatlanokkal kapcsolatos fejleményekről a januári képviselő-testületi ülésre 

részletes előterjesztés, tájékoztató készüljön. Időközben érkezett a kivitelezőtől egy levél, 

mivel ezt nem ismerte meg a Képviselő-testület azért nem most, hanem januárban 

foglalkozunk a témával. Invitálni szeretném a város lakosságát és képviselő társaimat is, 

december 15-én 17 órakor megrendezésre kerülő Kórusok Karácsonyi hangversenyére a 

Színházba. 

Dr.Haragh László: Két rábakethelyi programot szeretnék méltatni, az egyik a most már 17. 

alkalommal megrendezett Adventi hangverseny, ahol megtisztelt bennünket Kovács Márta 

képviselő asszony is, egyrészt mint képviselő, másrészt mint az egyik kórus tagja. Szeretném 

megköszönni a kórusok szereplését. Szervezéssel kapcsolatban két embert ki kell emelnem, 

Sebestyénné Németh Eszter és Korpics Margit nénit, aki szívvel lélekkel részt vesz a 

szervezésben. December 1-én Mikulás ünnepséget tartottunk, óvónői szervezéssel, színes 

gyerekprogramokkal. 

Dömötör Tamás: Én is egy programról szeretnék beszámolni. A Jakabházi 

Részönkormáynzat ismerkedési estre invitált november 27-én, problémák megvitatására. 

Erről szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. A korábban kihelyezett szeméttároló 

edények rendszeres ürítése fontos feladat, azonban Ausztria felől, rendszeresen érkeznek 

úgynevezett szeretet csomagok, aminek az elszállítása ránk vár. Én azt gondolom, hogy egy 

kis egyszerű kamera rendszer megnehezítené környezet szennyezők dolgát. Közterület 

felügyeletet heti rendszerességgel kijárhatna ellenőrizni. A régi bolt környékének 

gyomtalanítására hívták fel a figyelmem. Többen járnak Szentgotthárdra kerékpárral 

dolgozni, az M8-as építése miatt a kerékpárút felülete balesetveszélyes. Ezeknek a kátyúk 

kijavítására van esély? Szennyvíz elszállításával kapcsolatban kérnék a segítségünk, van 

lehetőség  a szállítás költségeinek enyhítésére? 

Doncsecz András: Ahol nincs kiépítve a közüzemi szennyvíz, támogatja az Önkormányzat az 

elszállítást, amiről helyi rendelet szól. 
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Huszár Gábor: Képviselő úr, havonta írom alá az utalásokat, amely olyan városrészekről 

jönnek be ahol nincs kiépített szennyvíz hálózat, a város támogatást ad a szennyvíz 

szippantásra. Évek óta működő rendszer., félretájékoztatták Önt. A kerékpárúttal 

kapcsolatban, amíg az átemelés meg nem történik az úton ott terelés lesz. Azon az úton 

közlekedő kerékpárosoknak az elkövetkezendő egy évben óvatosan kell majd közlekedni. 

Mindent megteszünk, hogy a járt felület ne sérüljön, mikor az átépítési munkák lesznek 

óhatatlanul lesznek kátyúk. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Egy gondolattal szeretnék reagálni Bartakovics Andrea képviselő asszony 

által elmondottakra.  Hatályos nemzeti köznevelési törvény 46 § 6. g)  kimondja többek 

között, hogy a tanulóknak joga van tájékoztatást kapni személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekről. Úgy gondolom, amennyiben szüleik döntése nyomán a felajánlott lehetőség 

realizálódik és egyházi fenntartásba kerül az iskola, az igenis tanulmányaikat érintő kérdés. 

Az Ifjúsági Tanácsa az Érték, lehetőség, választás címmel tartandó fórumon csak segítséget 

szeretne adni, hogy ne a gyerekek feje fölött hanem velük együtt hozzák meg a szüleik a 

döntést, tehát ebben semmi rossz szándék nincsen. 

 

Dr. Haragh László: Egy mondatot szeretnék Sütő képviselő úr hozzászólásából kiemelni. Ez 

egy lehetőség, egy lehetőség nekünk szentgotthárdiaknak, a mi gyerekeinknek, átvitt 

értelemben, hogy egyházi oktatási rendszert is választhassanak. Ezt szerettem volna 

megerősíteni. Köszönöm. 

 

Huszár Gábor:  Legyen választási lehetőség a szentgotthárdi gyerekeknek, mert 

pillanatnyilag nincs. Szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

213/2019. 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: 

Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, Ellenőrző 
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testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor:  Mindkét bizottságunk tárgyalta, mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja. 

Kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

214/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd- Therm Kft., a 

Vasivíz ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd 

Szakképzéséért; 

- a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, 

Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke, SZET Szentgotthárdi Kft. 

Felügyelő Bizottságának elnöke; 

- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

Ellenőrző Testülete; 

- az erdőgazdálkodó; 

2019. évi munkájáról szóló melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.  

Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a 

hatékony, jó együttműködésre 2020. évben is számít.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont: 

2020. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Kovács Márta Mária: A gazdasági programot nem kell beépíteni a testületi napirendek 

közé? 

 

Huszár Gábor: Képviselő asszony ne hozzon kellemetlen helyzetbe. A polgármesternek 120 

napja van arra, hogy a gazdasági programot összeállítsa. Olyan gazdasági programot 

szeretnék a testület elé letenni, ami az elkövetkezendő öt év mértéke lesz, nem hiszem, hogy 

ebben engem sürgetni kellene. 

 

Kovács Márta Mária: Félreértett, most a 2020. évi képviselő-testületi, bizottsági 

munkaterveket fogadjuk el, ebben a munkatervben nem szerepel az a 120 nap múlva 

megalkotott gazdasági program amit a Képviselő-testület fog jóvá hagyni. Tehát, hogy ennek 

kell e szerepelni benne, ez a kérdésem. 

 

Dr. Gábor László:  Elő lesz terjesztve a program a határidőn belül, de a konkrét időpontját a 

Polgármester úr még nem tudja meghatározni. Nem kizárólag azt tárgyalja a Képviselő-

testület, mint ami a munkatervben szerepel.  

 

Huszár Gábor: Köszönöm, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

215/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervét és az Önkormányzat állandó 

bizottságainak 2020. évi munkaterveit az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester    

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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Dr. Haragh László: Kiegészíteni annyival szeretném, hogy az előterjesztésben leírt számú 

ülést tartottunk és határozatot hoztunk, és nem indult a döntésekkel szemben jogorvoslati 

kérelem. Ezzel azt szerettem volna jelezni,. hogy jól dolgozott 2019. éveben a Közbeszerzési 

Bizottság. 

 

Huszár Gábor:  Elvette a kenyeremet Elnök úr. Tehát 2019-ben eddig 13 ülést tartott, 

amelyen 15 db határozatot hozott a bizottság közbeszerzési ügyekben. Nem indult 

törvényességi vizsgálat ezekkel kapcsolatban. Bizottság kiválóan látta el feladatát. Szavazás 

következik.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

216/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2019. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződés. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor:  Tanácsnok úr javaslataival kiegészítve, itt van előttünk a feladat ellátási 

szerződés. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 1.sz. melléklet szerint változatlan formában 

hagyjuk jóvá. Az Erőforrás Bizottságnak van egy pontosítása, az pedig úgy szól, hogy ne 

tegyük kötelezővé a tanácsnoknak, hanem lehetőség legyen: „valamennyi általa felügyelt 

területtel kapcsolatos ügyekben előterjesztéseket, ajánlásokat, javaslatokat tesz  tehet a 

képviselő-testület felé”. 

 

Dr. Haragh László: Felelősségteljes megállapodást ír alá  Tanácsnok úr, ehhez a 

bizottságunk nevében gratulálunk és jó munkát kívánunk. 

 

Huszár Gábor:  Köszönöm szépen, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

217/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, 

Ifjúsági és Egyházi Ügyek Tanácsnokával megkötendő feladat ellátási szerződést az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a szerződés tervezetben az 

alábbi szövegrésze módosuljon:  

- „valamennyi általa felügyelt területtel kapcsolatos ügyekben előterjesztéseket, ajánlásokat, 

javaslatokat tehet a képviselő-testület felé”. 

A megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

2./ Napirendi pont: 

2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Van e a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, olyan ami esetleg kimaradt volna 

és szeretnék ha még pluszba bekerüljön? Azt gondolom átfogó intézkedési terv. Jelen 

előterjesztés megfelel, a törvényességi előírásoknak és a saját magunk által meghatározott 

ellenőrzési menetrendnek. Jó szívvel ajánlom elfogadásra. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 
 - 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

218/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

 Kern Henrietta – mb. belső ellenőr 

 

3./ Napirendi pont: 
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Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

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

 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

219/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az önkormányzati 

ösztöndíjak lebonyolításának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Felügyelő bizottsági tagok delegálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :   3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor:  Két felügyelő bizottsági tag jelezte lemondását, egyik tag a 

munkakörülményei megváltozás miatt, a másik pedig egyéb más döntések miatt. Pénzügyi, 

Jogi és Gazdasági Bizottság javaslatot tett mindkét személy kiváltására, Szentgotthárdi Ipari 

Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. felügyelő bizottságába Pécsi Józsefet a Pénzügyi, 

Jogi és Gazdasági Bizottság külsős tagját, Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő 

Kft. felügyelő bizottsági tagjának Kovács Ágnest az új pénzügyi vezetőt. Fontos feladat, nem 

baj ha pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó emberek látják el ezt a feladatot. Van e más 

javaslata valakinek, hiszen a képviselő tagok tehetnek önálló indítványt is ezzel kapcsolatban. 

Amennyiben nincs, akkor külön-külön szavazunk, a tagokról. Szavazás következik.  

 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
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220/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Bálint lemondását a 

Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. felügyelő bizottsági 

tagságáról elfogadja.  

2020. január 01. napjától a Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. 

felügyelő bizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra Pécsi József, Szentgotthárd, Petőfi 

u.18 sz.  alatti lakost választja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Somorjainé Doncsecz 

Zsuzsanna lemondását a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. felügyelő 

bizottsági tagságáról elfogadja.  

2020. január 01. napjától a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. felügyelő 

bizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra Kovács Ágnes, Szentgotthárd, Mikes 

Kelemen utca 9. sz.  alatti lakost választja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet Szentgotthárd munkavállalói létszám emelése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja, azonban az előterjesztés 

nem pontos, időközben kicsit változott a helyzet. Néhány hónappal ezelőtt a Képviselő-

testület hozott egy határozatot, melyben az intézmény munkavállalói létszámot 29 főben 

állapítja meg, 28 engedélyezett álláshely van, hogy az intézmény az álláshelyek számát hány 

dolgozóval látatja el azt a Képviselő-testületet soha nem érdekelte. Hiszen egy álláshelyen 

lehet két félállású munkavállaló is, ez az intézményvezető joga eldönteni. A határozati 

javaslat 1.2. pontjába hiba csúszott, úgy van fogalmazva:  

1.2.továbbá engedélyezi, hogy a Rendelőintézet intézmény munkavállalói létszáma 

2020.01.01. naptól 1 fő (8 órás) asszisztensi álláshellyel bővüljön, vagyis az intézmény 

összes munkavállalói létszáma ettől az időponttól 30 főre változik. 

Félreérthető az előterjesztés. A Rendelőintézet intézményvezetője megkeresett, hogy 

hangozzon el az a szám amellyel ellátják a feladatot. A védőnői létszám 4 fő, az EFI Irodában 

2 álláshely van amit 3 fővel látnak el, az egyik 8 órás, a másik 8 órás álláshelyet két félállású 

dolgozóval látatja el az intézmény. A maradék álláshelyre jön be az asszisztenciából úgymond 
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elvett álláshely. Így Igazgató asszony összesen 31 munkavállalóval látatja el a feladatot, az 

álláshelyek száma 29. Van e kérdés ezzel kapcsolatban? Szavazás következik. 

 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

221/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd kérelmét megismerte és  

1.1. az országos tiszti-főorvos hozzájárulásával jóváhagyja, hogy a védőnői 

feladatellátás vonatkozásában 2020. január 01. időponttól 4 körzetben (1 iskolai- és 

ifjúsági körzet, 2 területi körzet, 1 vegyes: területi + iskolai körzet megbontásban) 4 

fő (8 órában) lássa el a védőnői feladatokat Szentgotthárdon,  

1.2. továbbá engedélyezi, hogy a Rendelőintézet intézmény 2020.01.01. naptól egy (8 

órás) asszisztensi álláshellyel bővüljön, vagyis az intézmény összes álláshelyének 

száma ettől az időponttól: 29 álláshely. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Klósz Beáta intézményvezető 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Javaslat a polgármester jutalmazására. 

Előadó: Labritz Béla alpolgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Évek óta visszatérő előterjesztés, úgy is mint az előző években csak egy 

mondatot fűznék hozzá mielőtt az ülés vezetését átadom Labritz Béla alpolgármester úrnak és 

egyben kérem a szavazásból való kizárásomat. Ahogy az előző években is lenni szokott 

természetesen a segítés szándékával fogom ezt az összeget felhasználni. 

 

Labritz Béla: Szavazás következik a Polgármester úr szavazásból való kizárásáról. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással kizárja Huszár 

Gábor polgármester a szavazásból. 
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Labritz Béla: Az Önkormányzatnak illetve a Képviselő-testületnek jogában áll a 

Polgármester úrnak jutalmat megszavazni. Javasolom, Huszár Gábor polgármester részére 6 

havi bruttó illetményének megfelelő összegű jutalmat megállapítani. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

222/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester részére 2019. évi eredményes munkája elismeréseként bruttó 

3.589.800- Ft egyszeri jutalmat állapít meg. A jutalom fedezete a 2019. évi bérmaradvány 

jutalomra tervezett összege. 

 

Határidő: a kifizetésre 2019. december 20. 

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

               Kovács Ágnes Eszter pénzügyi vezető h.       

 

 

7./ Napirendi pont: 

Közlekedéssel kapcsolatos kérdések. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Meggyőződésem, hogy minden nyitott kérdésre a bizottsági ülésre választ 

kaptunk és átbeszéltük. Kérdezem a bizottsági elnököket, hogy a bizottsági javaslataikon 

kívül van e más kiegészítés? 

 

Kovács Márta Mária: Általam volt a felvetés az István Király út megállási tilalom elrendelés 

lehetőségének vizsgálatával kapcsolatban. Többen jelezték felém, hogy a Kossuth Lajos 

utcáról nehéz ráfordulni erre az utcára. Kérem szépen a felvetést megvizsgálni. Móra Ferenc 

utcával kapcsolatban röviden, a lakó aki sérelmezte az ott folyó építkezést, bizonyította, hogy 

célszerű a 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát kihelyezni. A statikus véleményét elfogadjuk.  

 

Dömötör Tamás: Támogatom a 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát kihelyezését. A közlekedés 

biztonsága érdekében megfontolandó, hogy legalább két személyautó a Móra Ferenc úton 

egymás mellett elférjen. Megoldható, erre van lehetőség? 

 

Huszár Gábor:  Ez egy 30 méteres teljesen belátható útszakasz. Az ott lakók megoldják ezt.  
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Vörös Gábor: A fekvőrendőrökkel kapcsolatban, megtörtént a bejárás a Fürdőnél. A szakértő 

is ugyan azt mondta mint én, hogy a jelenlegi fekvőrendőrök nem védik a parkolóban 

közlekedőket. A megállapodás az lett, hogy a Strand bejáratánál a 3. fekvőrendőr fel lesz 

szedve, a másik kettő pedig addig marad amíg az út megemelése nem történik meg. 

 

Huszár Gábor:  Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás 

következik. 

 
 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1-4. pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

223/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért:  

1.1. a Szentgotthárd, István király utca 0+280 km szelvényében lévő forgalomtechnikai 

küszöb megszüntetésével, illetve a Szentgotthárd 12/3. hrsz.-ú közforgalom elöl el 

nem zárt magánút ki-, illetve bejáratánál lévő forgalomtechnikai küszöbök helyén, 

illetve a parkoló közepén a sebességcsökkentés érdekében burkolatszint emelések 

kialakításával. A munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 

2020. évi költségvetése út – híd keret terhére tervezni szükséges. 

1.2. azzal, hogy az István Király út keleti oldalán a Kossuth út – Kilián utca közötti 

szakaszon meg kell vizsgálni a megállási tilalom elrendelésének lehetőségét. 

 

Határidő: A Szentgotthárd, István király utca 0+280 km forgalomtechnikai küszöb 

megszüntetésére: 2019. december 20. 

A burkolatszint emelések kialakítására: 2020. május 31. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd-

Rábafüzes 2239. hrsz.-ú út 2250. - 2245. hrsz.-ú ingatlanok közötti szakaszán 3,5 tonnás 

súlykorlátozás elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2020. évi 

költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-Rábafüzes, 

2239. hrsz-ú közút - Móra F. utca 2. illetve 9. számú ingatlanok közötti – gépjárművel 

jelenleg nem használható szakasza járhatóvá tételével kapcsolatban az útszakasz 

járhatóvá tételével elvben egyetért, azzal, hogy a költségvetési lehetőségek függvényében 

napirenden kell tartani a megvalósítást 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd-

Rábatótfalu, Akác utcában 20 km/h-ás sebességkorlátozás elrendelésével, illetve az utca 

Felsőpatak utcai kereszteződéséhez forgalomtechnikai tükör kihelyezésével. A 

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2020. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: 2020. január 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

8./ Napirendi pont: 

Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Haragh László: Kritikus szemmel nézünk a temető problémájára, sokszor érkezik 

hozzám megkeresés, be szoktam járni a helyi temetőt. Úgy látom, hogy a SZET Kft. a temető 

karbantartás és üzemeltetésében megfelelő munkát végez. Öt alkalommal van a kaszálás egy 

évre megrendelve a temetőkben. Kiemelném, hogy összesen 7 helyen 65.934 m2 területű 

temetőt kell rendben tartani, ami háromszor akkor településnek megfelelő nagyságrend. 

Bizottsági javaslatunkban is köszönjük a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. kapcsolódó munkáját. 

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

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

224/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temetkezési szolgáltatás 

tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése c. előterjesztésben foglaltakkal 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület a közszolgáltatási díj felülvizsgálatára a 2020. évi költségvetés 

tárgyalásakor tér vissza; 

2. A Képviselő –testület elvi hozzájárulását adja a sírhelymegváltási és temető-fenntartási 

hozzájárulási díjak növeléséhez az 1. számú melléklet szerinti beszámoló javaslatai 

szerint, azzal, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei 
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Szervezetének véleményét ki kell kérni, majd ezt követően a díjmódosítással 

kapcsolatos helyi rendelet módosítását a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Leader pályázati lehetőség - A Ciszterek mindennapjai tanösvény kialakítása és a várkerti 

játszótér kalandparkká történő továbbfejlesztése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottságunk elfogadásra javasolja. 

Amennyiben ez a pályázat nyer az Önkormányzatnak 40% önerőt biztosítania kell 7.739.372 

Ft-ot. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

225/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot 

nyújtson be „A Ciszterek mindennapjai tanösvény kialakítása és a Várkerti játszótér 

kalandparkká történő továbbfejlesztése néven a „Térségi turisztikai attrakciófejlesztés” 

elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-2.-17 kódszámú pályázati felhívásra a szentgotthárdi 1, 14/2, 15, 

23/1, 23/2, 25/3 hrsz-on található Várkert fejlesztésére vonatkozóan. 

Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges 

legfeljebb 7.739.372,- Ft önerőt a 2020. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásra: 2019. december 31. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 



26 
 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság megtette javaslatát, miszerint 1. a) pontját azzal, hogy 

a Mártírok út 2. számú épület mögötti részen a második megvalósítási változattal ért egyet, 

továbbá javasolja a közvilágítás kiépítését az Árpád úti parkolónál és a parkolóház építésének 

ösztönzését. 2. a) pontját azzal a módosítással, hogy a kedvezményes éves lakossági bérleti 

díja 4000,- Ft legyen, továbbá az ennek függvényében kialakított díjak is arányosan 

változzanak. Van ezen kívül más információ, amit meg kell osztani a szavazás előtt? 

 

Dr. Gábor László: Egyéb díjak változásai, a bemutatási díj ami most 800 Ft az 500 Ft lenne, 

a bérletjegy cseréje 1400 Ft helyett 1500 Ft/db lesz. Továbbá vegyük ki a mellékletből a kék 

bérletre és zónára vonatkozó pontokat. 

 

Huszár Gábor : Az egyéb díjaknál a kék kártya teljesen kikerül és a kék zóna is, hiszen ez 

okafogyottá vált. A baj csak az amikor okafogyottá tettük, ezt nem módosítottuk a parkolási 

rendeletünkben. Tulajdonképpen egyetlen egy dolog változik az a 200 Ft, ami a nyomdai 

költség. Szavazás következik. 

 

 
 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1-3. pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

226/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés I. 

Mellékletében részletezett parkoló kialakítási ütemtervvel, azzal, hogy a Mártírok út 

2. számú épület mögötti részen a második megvalósítási változatot fogadja el, továbbá 

javasolja a közvilágítás kiépítését az Árpád úti parkolónál és a parkolóház építésének 

ösztönzését. 

Az I. ütem megvalósításához szükséges forrást a 2020. évi költségvetés tervezésekor 

figyelembe veszi.  

Az Ütemterv megvalósításáról minden évben a decemberi testületi ülésen be kell 

számolni. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 

Kft. Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének átalakításához készített 

beszámolóját elfogadja, a bérletárak 2020. január 01 naptól való megváltoztatásával az 

alábbiak szerint ért egyet: 

- a kedvezményes éves lakossági bérleti díja 4000,- Ft legyen, továbbá az ennek 

függvényében kialakított díjak is arányosan változzanak, 
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- a bérlet bemutatási díj 500,- Ft-ra, a bérletjegy cseréje 1500,- Ft-ra változzon, 

- a rendelet kék bérletre és zónára vonatkozó pontjai kerüljenek hatályon kívül. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth 

Lajos utca 8-10. előtt lévő ferde felállásos parkoló kiszolgáló útjának déli oldalán 

párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének vizsgálatával kapcsolatos 

szakértői jelentést megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Huszár Gábor: Figyelem, rendlelet alkotás. Szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 9  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019.(XII. 

12.)önkormányzati rendelete  A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének 

és igénybevételének rendjéről szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

11./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés, Szentgotthárd 2846 hrsz. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Kis terület, vételára 174 677-Ft, mely Áfa mentes. Ezzel kapcsolatban van 

valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

227/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 

403 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Apáti Tünde Ilona 9970 

Szentgotthárd, Mátyás kir. u. 10.  sz. alatti lakossal  történő Adásvételi szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 205/2019. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban 

szereplő feltételekkel és  174.677.-Ft vételárért.  
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Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés 

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 30 napon belül 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

12./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor:  A bizottságok elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben 

nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

228/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által adható lakáscélú támogatásokról szóló 9/2019. (III. 28.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz jutók támogatása keretéből 500.000.- 

Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  

 

Császár Írisz (szül.: Körmend, 1986.10.18. an.: Tóth Judit Mária) 9970 Szentgotthárd, Deák 

F. u. 15. II/6. szám alatti lakos részére, a szentgotthárdi 1334/A/2 hrsz-ú, természetben: 9970 

Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fszt. 2. sz.  alatti lakás ingatlan vásárlásához. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2020. január 15. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

13./ Napirendi pont: 

C.TESSILE Kft. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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Huszár Gábor: Tegnap a Pénzügyi Bizottság bölcs döntést hozott, nem látjuk még a 

Kollégium további pozicionálását, ezért egyenlőre egy éves bérleti hosszabbításhoz járuljunk 

hozzá, ne kötelezzük el magunkat öt évre. Minden más változatlan marad A céggel le kell 

majd ülni, hogy a munkavállalóinak nagyon jó helye, jobb helye van a munkásszálláson mint 

a kollégiumba, hiszen ott majdnem szállodai ellátást tudunk biztosítani részükre. Kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

229/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a C.TESILE KFT. (1056 Budapest, Váci utca 81. 4V. em.) közt 2012. 

december 17-n létrejött és azóta módosított, szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, természetben  9970 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanon található hátsó épületre vonatkozó 

Bérleti szerződés 2020. december 31-ig történő meghosszabbításához 750  Euro + 3,3% 

(infláció mértéke) / hó bérleti díjért.  

 

Határidő a közlésre azonnal, 1. pontban szerződéskötésre 2020. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

III. EGYEBEK 

Huszár Gábor: Kedves Szentgotthárdiak! Olyan gyorsan megy az idő, mintha csak tegnap 

olvastam volna fel karácsonyi gondolataimat, jókívánságaimat, s közben eltelt egy év. Talán 

ilyenkor ismerjük fel igazán, hogy mennyire felgyorsult körülöttünk minden, milyen gyorsan 

pörögnek a percek, órák, napok. Ezért is fontos, hogy az ünnepek közeledtével, az újévi 

fogadalmak időszakában egy kicsit átértékeljük a mindennapjaink rutinját, felállítsuk a 

fontossági sorrendet. Az elvárások, a teljesítménykényszer világában élünk, de nem 

engedhetjük, hogy mindezek felülírják emberi kapcsolatainkat. Inkább maradjunk el egy kis 

munkával, de látogassuk meg szüleinket, nagyszüleinket, olvassunk esti mesét a gyereknek, 

vagy beszélgessünk egy régi baráttal, akivel összefutunk az utcán. Az idő és az élet ajándék, 

nagyobb, mint a fa alatt becsomagolt parfüm, játék, vagy telefon. Ha valamit megfogadnak az 

új évre, legyen az, hogy hagynak időt a fontos dolgokra, a családra, barátokra és önmagukra. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok mindannyiuknak!  

Vörös Gábor: Készítettem egy táblázatot, amiben összegyűjtöttem a kampány időszak alatt 

tett ígéreteinket. Azzal a szándékkal tettem, hogy időnként visszajelzést adunk a 

szentgotthárdiaknak, hogy a kampány hevében tett ígéretek hol tartanak. Néhány ígéretet 

felolvasok ezek közül. KÖSZ: idegenek/külföldiek ellenőrzés, térfigyelő rendszer bővítése, 

romhotelben bérlakások kialakítása, városi intézmények építése a kaszagyár területén, 

fecskelakások létrehozása a fiataloknak, legyen minden korosztálynak játszótere! / Dr. Sütő 
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Ferenc: városias szolgáltatások bővítése, pl. Aldi; Lidl megtelepedésének ösztönzése, 

kihelyezett ülés a városrészeken, első lakáshoz jutók támogatási összege emelkedjen, ifjúsági 

kerekasztal intézmény, szervezet, partner bevonásával / Fidesz-KDNP: helyi szakképzés 

fejlesztése és támogatása, ipari park 3 infrastruktúra kiépítése, bölcsődei díj eltörlése, 

bölcsőde fejlesztése-bővítése, szakrendelés fenntartása-bővítése, idősek ellátási 

szolgáltatásainak bővítése, Szentgotthárd védjegy megalkotása.  

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 15:38 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző h. 

 

 

 

 

 


