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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-4 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 27-én            

14:00  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,  

 

 Varró Erika jkv. vezető, 

 

Távol van:                             Labritz Béla alpolgármester 

 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

 

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. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé „„Leader pályázati 

lehetőség”, „Szentgotthárdi Eszközkezelő és településfejlesztő Kft. hitelfelvételéhez 

kormányengedély kérése”, „Széchenyi konyha felújítása”, „Pályázati lehetőség határokon 

átnyúló kerékpáros programmegvalósítására” című előterjesztést. 

   

 

Huszár Gábor: köszönöm szépen, szavazás következik sürgősségi napirendi pontok 

felvételéről. 

  

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

 

21/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

„Leader pályázati lehetőség”, 

a „Szentgotthárdi Eszközkezelő és településfejlesztő Kft. hitelfelvételéhez kormányengedély 

kérése”,   

a „Széchenyi konyha felújítása” 

és a „Pályázati lehetőség határokon átnyúló kerékpáros programmegvalósítására” című 

előterjesztést. 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot 8 igen – 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: 

Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2018. évben végzett 

tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről. Tájékoztató a 
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2019. évi városi rendezvénytervről. A közművelődési koncepció felülvizsgálata, a 

közművelődési rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd város 2019.évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2018. évi munkájáról szóló beszámoló. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

  

2./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

3./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2019. évi munkaterve. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :10. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

 

4./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

5./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési terv (2018-2022) módosítása és 

2019. évi Beiskolázási terv jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

6./ Napirendi pont: 

Szándéknyilatkozat Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára, illetve 

Energiahatékonyságának  Fejlesztésére támogatási kérelem benyújtásához . 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

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

 

7./ Napirendi pont: 

1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

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

 

9./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási 

hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
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 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Leader pályázati lehetőség. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és településfejlesztő Kft. hitelfelvételéhez kormány engedély 

kérése 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

 

12./ Napirendi pont: 

Széchenyi konyha felújítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség határokon átnyúló kerékpáros program megvalósítására. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

 

 
III. EGYEBEK 
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I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  

Január 31-én: Kónya László vasútmérnök úrral egyeztettem, majd Ágh Ernőnével tárgyaltam 

a munkásszállóval kapcsolatban. 

E napon a Hotel Lipában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Digitális 

KKV Napon köszöntöttem a megjelenteket, melynek fókuszában a GDPR, a szálláshely és 

egyéb szolgáltatások digitalizációja állt. 

Február 1-én: megtörtént a munkaterület átadás az Alpokalja Motel fejlesztése kapcsán, ahol 

jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző, valamint Kövi Lóránt építéshatósági 

ügyintéző. Megkezdődhet a régóta várt felújítás, mely várhatóan idén júniusban fejeződik 

majd be. A fejlesztés magában foglalja többek között a meglévő közösségi tér és szociális 

blokk felújításán túl, sétányok, közvilágítás és zárt kerékpártároló kialakítását is. 

E napon a Gimnázium sportcsarnokának felújítása kapcsán is egyeztettünk Polgár Andrással a 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal pályázati csoportjának vezetőjével, ahol jelen volt Kozó-

Németh Eszter pályázati ügyintéző és dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások 

vezető.  

Február 2-án: a Perfect Change Alpokalja Kupa Kispályás Labdarúgó Torna 

zárására került sor, melyen Labritz Béla alpolgármester úr tette tiszteletét. 

Február 7-én: Dr. Boris Jesihhel, a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusának 

főkonzuljával, valamint szlovén befektetőkkel tárgyaltam. 

Majd Szombathelyen a Magyar Államkincstárnál egyeztettem. 

E napon Felsőszölnökön az Országos Szlovén Önkormányzat Szlovén Kultúra Napja 

rendezvényére szóló meghívásnak tettem eleget. 

Február 9-én: részt vettem a III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola végzős tanulóinak 

szalagavató ünnepségén. 

Február 10-én: a Hotel Lipában megrendezett Szlovén Kultúra Napja rendezvényre szóló 

meghívásnak tettem eleget. 

Február 11-én: Dr. Boris Jesihhel, a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusának 

főkonzuljával tárgyaltam. 

Aztán a munkásszállóval kapcsolatban egyeztettünk, ahol jelen volt Dr. Gábor László 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető. 

Majd Körmenden a Vízügynél egyzetettem. 

E napon a fakivágással kapcsolatos helyszíni bejáráson Labritz Béla alpolgármester úr és 

Doncsecz András városüzemeltetés vezető vett részt. 
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Február 13-án: pályázati megbeszélést tartottunk, majd az MKB Bank képviselőivel 

tárgyaltunk. 

Február 15-én: Vas Megye Önkormányzatának meghívására Győrváron megrendezett VI. 

Gasztronómiai Fesztiválra érkező küldöttség tagjai városunkba is ellátogattak. A delegáció 

tagjai turisztikai szakemberek voltak, a Guangxi Tengerentúli Utazási Szolgáltatási Kft. 

vezérigazgatója, illetve vezetősége érkezett hozzánk.  

E napon a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban nyíló kiállítást 

nyitottam meg, Molnár Piroska, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója pedig 

ismertette a tárlatot és az előkészítő munkát. 

Február 20-án: Lenti Város Önkormányzata Zalalövőn megszervezett - City Cooperation II. 

projekt City Bradling Pilot program – nyitókonferenciára szóló meghívásnak Labritz Béla 

alpolgármester úr tett eleget. 

Február 21-én: Labritz Béla alpolgármester úr vett részt Szombathelyen a Megyeházán a 

Társulási Tanács soron következő ülésén. 

Február 25-én: tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

Február 26-án: a munkásszálló projekt kapcsán egyeztettünk. 

E napon tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság. 

Február 27-én: 4 fő tett állampolgársági esküt. 

 

A polgármester szabadsága: 

2019. február hó: 

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

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

február                           4-6        3 nap 

február                        18-22       5 nap 

Összesen:                                   8 nap 

 

február                   4-6               3 nap 

február                18-22              5 nap 

Összesen:                                 8 nap 

 

Fogjunk össze egy nemes ügyért - A Csendes fiúk támogatása 

Levente és Barnabás tavaly nyáron vesztették el az Édesanyjukat és idén februárban 

szentgotthárdi Édesapjukat is. A fiúk nevelése az idős nagyszülőkre és nagybátyjukra hárul, 

Erre tekintettel, a család segítésére szóló felhívást tesz közzé a polgármester.  

Továbbá ismerteti a város Március 15-i rendezvény sorozatát. 

 

14.13 órakor Labritz Béla alpolgármester megérkezik a képviselő-testületi ülésre. 

 

Labritz Béla:  A  város területén lévő veszélyes fák vizsgálata kapcsán átfogó képet kapott a 

lakosság és lakóközösségek által történt bejelentésekről.    

 

Megalakult az Állatvédelmi Természetvédelmi munkacsoport, Szentgotthárd városa nagyon 
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sokat tett a természetvédelemért, a szemetelés mindenki közügye, a szentgotthárdi 

zöldudvarnál hosszabb nyitva tartási idő meghatározása folyamatban van. 

 

Dr. Sütő Ferenc:  Szentgotthárd Városában a Március 15-i rendezvény mindig rendhagyó, 

mert nem a napján kerül megrendezésre az ünnepség, bár valóban színes program került 

összeállításra. Kéri,  hogy Magyar Kultúra Napi ünnepségre a szlovén nemzetiségi vezetők is 

kapjanak meghívást. Kistérségi Terematlétika bajnokság került megrendezésre, köszönöm a 

szervezők munkáját. Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa 2019.02.25-én tartotta az idei első 

ülését. A Szombathelyi Egyházmegye 2019.05.01-én a zarándoklatát Szentgotthárdra 

szervezi, kéri Huszár Gábor polgármestert, hogy az előkészületekben nyújtson segítséget. 

Városunkban 2019.03.28-29-én szakmai konferenciák kerülnek megrendezésre. Az ülésen 

jelen lévő főépítész figyelmét is felhívom a Máriaújfalui kápolna falain található repedésekre. 

 

Huszár Gábor: A március 4.-én egyeztetek a Püspök Úrral a zarándoklat kapcsán. 

 

Lábodi Gábor: Kérem, hogy az Állatvédelmi és Természetvédelmi munkacsoport 

tevékenységéről folyamatos tájékoztatás kapjon a testület. Továbbá, hogy a város internetes 

oldalán jelenjen meg arról az irányított véradásról szóló felhívás, amelyben egy szentgotthárdi 

beteg hölgy műtétjéhez kérnek vért. 

 

Kovács Márta : Február 2-án volt a Civilek napja, ezen alkalomból megköszöntem a 

munkájukat. A sajtótájékozató legfontosabb célja az adó 1% gyűjtése. Ezúton is tiszelettel 

kérem minden adózó polgárt Szentgotthárdon, hogy az adója 1%-át ajánlja fel. Szeretném 

kérni , főleg az üzlettulajdonosoktól, hogy környezetükben és az üzletük előtt gondoskodjanak 

a rendről és tisztaságról.  

Mártírok út és a Széchenyi út találkozásánál egy kutyaürülék-gyűjtő edény elhelyezése 

szükséges. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

határozatot hozta. 

 

22/2019. 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 
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2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2018. évben végzett 

tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről. Tájékoztató a 

2019. évi városi rendezvénytervről. A közművelődési koncepció felülvizsgálata, a 

közművelődési rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

 

Huszár Gábor : A Csákányi László Filmszínház beszámolója a következő képviselő-testületi 

ülésen kerül megtárgyalásra. 

 

Dr. Haragh László :Bizottságuk minden határozati ponthoz javasolja, hogy fokozottan 

figyeljék a pályázati lehetőségeket. Keresni kell a közművelődési intézményekkel való 

együttműködés lehetőségét, cél, hogy  az iskolák vegyenek részt a város rendezvényeiben. 

 

Kovács Márta Mária: Bizottságunk is elégedett a a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

munkájával. Kérjük a PKKE költségvetését is előterjeszteni. 

 

Huszár Gábor:  Szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület az 1.pontot 8 igen és 1 nem 0 tartózkodás  szavazattal, a 2-4. pontokat 9 

igen 0 nem 0 tartózkodás  arányú szavazással, az alábbi határozatot hozta. 

 

23/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 2018. évi beszámolóját az Előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint megismerte és elfogadja. 

          Határidő: azonnal 

Felelős:   Károly Andrea Júlia elnök  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 2019. évi munkatervét és szolgáltatási tervét az Előterjesztés 3. 

számú melléklet szerint megismerte és azt a következő  kiegészítéssel hagyja jóvá: 

kerüljön a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2019. évi  költségvetése is a képviselő 

testület elé úgy, hogy legyen benne kimutatva, hogy a munkatervben és a szolgáltatási 

tervben írottak a költségvetésből hogyan valósíthatók meg.  . 
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Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben és szolgáltatási tervben megfogalmazott 

feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Károly Andrea Júlia elnök  

                  

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Városi 

Rendezvénytervét megismerte. Felkéri a városi programszervező szervezeteket, hogy a 

rendezvényterv változásait/aktualizálását folyamatosan jelezzék a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati  Hivatal felé, a Hivatalt pedig felkéri a terv folyamatos aktualizálására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : városi programszervező szervezetek 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési Koncepciójának cselekvési tervének aktualizálását az 

Előterjesztés  4. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 felelősként megnevezett szervezetek képviselői 

Huszár Gábor: A napirendi ponthoz kapcsolódóan újabb szavazás következik, figyelem 

rendelet alkotás. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról az 1.számú melléklet 

szerint. 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem0 tartózkodás  szavazattal  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletét 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 6. 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 / 
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Huszár Gábor: Őszinte köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki a hivatal összes 

dolgozója felé. 

 

Kovács Márta Mária: Statisztikai táblázat szerint az összes ügy 8160, ennek az alszáma alatt 

22733 ügy szerepel éves szinten. Számunkra az a fontos, hogy a munkánk a településen élők 

egésze számára teremtsen. illetve őrizzen minél zavartalanabb életkörülményeket, hogy 

segítsük elérni és megőrizni minnél jobb színvonalon a mindennapi életviszonyokat. Így 

legyen, ezért mi a köszönetünket fejezzük ki, hogy így gondolkodik a hivatal. 

 

Dr. Haragh László: Dinamikus szerkezettel hatékonyan működik a hivatal, ehhez gratulálni 

szeretnék. 

 

Huszár Gábor: Nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

24/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról valamint a 2018. évi hatósági tevékenységről 

szóló Beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző  

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd város 2019.évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

Kovács Márta Mária: A 2018-as beszámolóból két program maradt ki. Június 22-25. között 

négy fős küldöttség képviselte Szépvíz testvértelepülésen a várost a Szent László napi 

ünnepségeken. Augusztus 20-án Dr. Vargha Gáborhoz kapcsolódó megemlékezésen, 

táblaavatáson a családtagok portugáliából képviseltették magukat a programon. 

Dr. Haragh László:  A sok és kiterjedt külkapcsolati programot viszonylag kis költségvetési 

keretből tudjuk finanszírozni.  

Lábodi Gábo: Jelenleg 8 testvérvárosunk van, ebből hárommal inaktív a kapcsolat. Van 

értelme ezeket a kapcsolatokat a jövőben fenntartani? 
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Huszár Gábor:  Én magam is tanácstalan vagyok. Küldünk meghívót, tisztelettel várjuk őket, 

javasoljuk a programjainkon a részvételt.  

Dr. Haragh László: Ezek a kapcsolatok nem mindennapiak, viszont a régi barátságokat 

ápolnunk kell. 

Huszár Gábor: köszönöm, szavazás következik. 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

25/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2018. évi külkapcsolati tevékenységéről szóló beszámolót megismerte 

és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön a beszámolóba a következő: 2018. június 

22-25. között 4 fős küldöttség képviselte a várost Szépvíz testvértelepülésen a Szent László 

napi ünnepségeken, továbbá augusztus 20-án dr. Vargha Gáborhoz kapcsolódó 

megemlékezéseken leszármazottai Portugáliából voltak jelen. Valamint a Civil Szervezetek is 

számos határon túli kapcsolatot tartanak fenn, azon belül a kiemelendő Nyugdíjas 

Egyesületek és a Szlovén Szövetség programjai. Szentgotthűrd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint  az Önkormányzat 2019. évi 

külkapcsolati tervét elfogadja.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

        Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2018. évi munkájáról szóló beszámoló. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Az erőforrás bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Elnökúr kíván 

kiegészítést tenni? 
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Dr. Haragh László: Korrekt tájékozatót kaptunk. Köszönjük szépen a munkájukat és 

elismerjük az előző évi erőfeszítésüket. 

 

Huszár Gábor:  Igazgató asszonynak továbi jó munkát kívánunk. Szavazás következik. 

 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

26/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd 2018. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottságunk tárgyalta. Minden intézménynél jó lenne a 

létszámbővítés a zavartalanabb munka feltételeinek megteremtésében. Vannak pénzügyi 

korlátok minden intézménynél. 

 

Lábodi Gábor:  Fontos kihangsúlyozni, hogy hivatalsegédi állásról van szó, nem 

egészségügyi dolgozóra kér létszámot a rendelőintézet. 

 

Huszár Gábor: Az 1. pontot teszem fel szavazásra. 

 

A képviselő testület 5 igen 4 nem 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

27/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

engedélyezett létszámának 2019. március 18-tól december 17-ig 1 fővel való emelését nem 

támogatja. 
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3./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2019. évi munkaterve. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés :10. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

 

Huszár Gábor: a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.. 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

28/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum 2019. évi munkatervét megismerte és azt az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott 

feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

4./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

 

Huszár Gábor: a bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
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A képviselő testület 9 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

29/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum kérelmét elfogadja és az intézmény új SZMSZ dokumentumát az Előterjesztés 1.sz. 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 

5./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési terv (2018-2022) módosítása és 

2019. évi Beiskolázási terv jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: a bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.. 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

30/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Továbbképzési Tervének módosítását és a 2019. évre szóló beiskolázási tervét az 

Előterjesztés 1. sz. melléklete alapján jóváhagyja. 

 

Határidő  : azonnal 

Felelős    : Molnár Piroska igazgató  

 

6./ Napirendi pont: 

Szándéknyilatkozat Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára, illetve 

Energiahatékonyságának  Fejlesztésére támogatási kérelem benyújtásához . 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
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Előterjesztés : 13. 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. Örömmel adjuk ehhez a 

hozzájárulásunkat. 

Az útrekonstrukciónál volt hosszas tanakodás a pénzügyi bizottság részéről. Célszerű minél 

szélesebb körben bevenni azokat az utakat, amelyek rossz minőségűek,és amelyek alatt, a régi 

rendszerű víziközművek húzódnak, hiszen azokra lehet pályázni, ahol még a régi eternit 

csövek vannak. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal elfogadta az 1-2. pontokat, az 

alábbi határozatot hozta. 

 

31/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.-vel 

együttműködve pályázatot nyújtson be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 

2018. december 19-én meghirdetett Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára, illetve a 

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésre kiírt pályázatára.  

A V049 jelű Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer rekonstrukciós pályázatára vonatkozóan az 

ivóvízhálózat rekonstrukció munkánál az alábbi útnál/utaknál javasolja rekonstrukciós 

munkálatok elvégzését: Kethelyi út felújítása a Brenner tértől, Tótfalusi u., Máriaújfalui u., 

Dózsa György u., Táncsics Mihály u. 

 

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Víziközművek Állami 

Rekonstrukciós Alapjára, illetve a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésre kiírt 

pályázat benyújtásához szükséges aláírt szándéknyilatkozatot jóváhagyja. 

   

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

15:32 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 15:43 órakor folytatódik a nyílt 

ülés.  

 

7./ Napirendi pont: 

1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  
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Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Figyelem rendeletalkotás következik. Kérem szavazni szíveskedjenek. 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal a 8/2019.(II.28.) önkormányzati 

rendeletét megalkotja a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről 

szóló 8/2018. (II. 1) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

8./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítás. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: A bizottságok megtárgyalták, próbáltak bölcs javaslatot tenni. 

Az eszközkezelő bizottság határozati javaslat módosítási javaslata  megfelelő. A Ficzkó Péter 

által benyújtott kezdeményezésről is egyeztetni kell a főépítész úrral. Addig ne hozzunk 

döbtést ebben amíg a főépítésszel ezzel kapcsolatban nincs egyeztetés. 

Kovács Márta Mária: A bizottság azt az áthidaló javaslatot teszi, hogy a jövőben ne legyen 

havonta ilyen jellegű kezdeményezés. Legyen évente  vagy kétévente egyszer egyeztetés.  

Huszár Gábor: Szavazás következik. 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

32/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Kiss Gábor  Városi 

Főépítésznek a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó, az Előterjesztés  

5. számú melléklete szerinti  indítványában  felvetett javaslatok további vizsgálatát 

látja célszerűnek. Ezzel egyidejűleg a Ficzkó Péter 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 

7/a. szám alatti lakos által benyújtott, az Előterjesztés 1-4 számú melléklete szerinti 

kezdeményezésről is egyeztetni kell a Főépítésszel való  egyeztető tárgyalás 

keretében. Addig a rendezési terv módosítását nem támogatja. 

 

Határidő: közlésre, azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     
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9./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási 

hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottság tárgyalta, a bizottság elmondta az aggályokat. Nem 

örvendetes az a tény, hogy a tartozások továbbra is megvannak. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

33/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, víz-csatorna díj hátralékáról szóló Beszámolót 

megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

10./ Napirendi pont: 

Leader pályázati lehetőség. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A bizottságok elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

34/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot 
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nyújtson be „Kössön ki Szentgotthárdon, azaz kenu megálló fejlesztése” néven a „Térségi 

turisztikai attrakciófejlesztés” elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-2.-17 kódszámú pályázati 

felhívásra a szentgotthárdi 1568/14 hrsz-on található kenu megállóhely fejlesztésére 

vonatkozóan. 

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

7.191.581,- Ft önerőt a 2019. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és településfejlesztő Kft. hitelfelvételéhez kormány engedély 

kérése 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A bizottságok elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal elfogadta az 1-4. pontokat, az 

alábbi határozatot hozta. 
 

35/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határoz, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 10/E. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló  

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2019. évi Üzleti tervében szereplő 

gépjármű beszerzési, adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárulási kérelmet nyújt be 

Magyarország Kormányához.  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az előzetes adatszolgáltatás benyújtására  
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3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előzetes adatszolgáltatás benyújtásához szükséges jogi nyilatkozatok megtételére.  

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete készfizető kezességet vállal 

a 100 %-os tulajdonát képező Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft 

gépjármű beszerzése kapcsán  megkötendő  48 havi zárt végű pénzügyi lízinghez.   

A Képviselő - testület Felhatalmazza Huszár Gábor Polgármestert a készfizető 

kezességvállalási szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Gál József ügyvezető igazgató 

 

12./ Napirendi pont: 

Széchenyi konyha felújítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

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

 

 

Huszár Gábor:  Van ezzek kapcsolatos kérdés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

 

36/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Széchenyi István Általános 

Iskola főzőkonyhájának tulajdonosa a konyhafelújítás költségeihez bruttó 5.434.650,- Ft 

összeget a konyha használatából befolyó bevételek terhére + legfeljebb 1.439.860,- Ft 

összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetési tartaléka terhére biztosít a felújítást 

elvégző JUST FOOD Kft (szolgáltató) számára. Ezzel párhuzamosan a 106/2018. Képviselő-

testületi határozatát visszavonja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

Pályázati lehetőség határokon átnyúló kerékpáros program megvalósítására. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

 

 

Huszár Gábor:  Azt gondolj a bizottság, hogy támogatni érdemes, hiszen minden forint jól 

jön amelyet a város épülésére és szépülésére tudunk fordítani.Van ezzek kapcsolatos kérdés? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 9 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

37/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Kerékpárral 7 határon át” 

pályázati kiírásra az előterjesztésben foglaltak szerint, a bruttó 500.000,- Ft támogatási 

összegen felül további 100.000,- Ft önerővel járul hozzá a pályázat sikeres elbírálása esetén 

annak megvalósításához és vállalja a projekt előfinanszírozását a 2019. évi költségvetési 

tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

III. EGYEBEK: 
 

Dr. Sütő Ferenc: Ebben a hónapban ülésezett Máriaújfalu városrész önkormányzata, kérték a 

képviselő testület tagjai, hogy jelezzem a műszaki iroda felé a következő kérést. Kérni 

szeretnénk a Máriaújfalu játszótér munkavédelmi és statikai felülvizsgálatát. Illetve jelezném 

a SZET Kft. felé, hogy a játszótér környéke szemetes, kérnénk szépen annak a megtisztítását. 
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Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  16:08 órakor 

bezárja.  

 K. m. f.   

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 


