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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-3 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 30-án            

14:06  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Labritz Béla alpolgármester, 

 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,  

 

 Ercsi Nóra jkv. vezető, 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    Gál József a SZET Szentgotthárdoi Kft. ügyvezetője, 

    Huszár Veronika a MURABA ETT vezetője, 

    Dancsecs Réka a MURABA ETT munkatársa, 
 

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. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye le a nyílt napirendek közül az az „Utasítás a munka 

törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló 

gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek.”  című előterjesztést. 

Huszár Gábor: az ügyvezetőktől kapott információk szerint, az ügyvezetők nem kívánnak élni  

ennek a törvény adta túlóra elrendelési lehetőségnek az alkalmazásával, ami a Munka 

Törvénykönyvének a  módosítása alapján  elrendelhető. A cégek  által ellátott feladatok nem 

indokolják a törvény szerinti elrendelhetőséget, ill. az ilyen mennyiségű túlóra elrendelését.  

Cégvezetőkkel egyeztettem, alig rendelnek el túlórát.  

 

Lábodi Gábor: furcsállom a jelenlegi indokokat, hiszen tegnap nem ez hangzott el.  

Szegeden, Szombathelyen hoztak határozatot a témában, a kormányhivatal sem emelt 

kifogást. 

 

dr. Sütő Ferenc: tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen is elmondtam véleményemet, úgy 

gondolom, hogy az előterjesztő akkor járt volna el korrekt módon a témában ha a 100 %-os 

önkormányzati tulajdonban lévő cégeink vezetőitől kért volna kimutatást arra vonatkozóan 

hány alkalommal, milyen időtartamban rendeltek el túlórát. 

 

 

Huszár Gábor: szeretném jelezni, hogy az ügyrendi szó kérés nem arról szól, hogy 

megvitassuk a témát. Köszönöm szépen, szavazás következik a napirend levételéről. 

  

A Képviselő-testület  7   igen – 2 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

5/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem veszi fel a nyílt napirendek 

közé az „Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os 

önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek.”  című 

előterjesztést. 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot 7 igen – 2 nem arányú szavazással elfogadta és az 

alábbiak szerint tárgyalja meg: 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

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 / 
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2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 

végzett munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 6. 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: 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

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

 

2./ Napirendi pont: 

A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Huszár Gábor polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 

4./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti kérelme.  

Előadó: dr. Dancsecs zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 10. 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 / 

 

5./ Napirendi pont: 

Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

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

 

6./ Napirendi pont: 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

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

 

7./ Napirendi pont: 

„Helyi termékek a helyi asztalokra- testvérvárosi napok” pályázati projekt benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

8./ Napirendi pont: 

„Modern kori vértanúság” pályázati projekt benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

9./ Napirendi pont: 

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

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítása – teljes eljárás- állami főépítész záróvélemény ismertetése. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

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

 

 



5 

 

11./ Napirendi pont: 

A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 

bevezetése. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

12./ Napirendi pont: 

Parkolási rendelet módosítása, Hunyadi utca 1579/1 hrsz-ú terület fizető parkoló rendszerbe 

történő bevonása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

13./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 19. 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 / 

 

14./ Napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról szóló rendelet módosítására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. lakóházas ingatlan hasznosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

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

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

 

16./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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17./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

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

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

 

 

 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

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.  

December 13-án évzáró, karácsonyi vacsorára hívtam az intézményvezetőket, vállalkozókat, 

cégvezetőket, ahol összefoglaltam az elmúlt év eseményeit, illetve nyugdíjba vonulása 

alkalmából Polgármesteri Díszoklevelet adtam át Fodor Zsoltnak, az Allison Transmission 

Kft. vezetőjének, megköszönve a Szentgotthárd érdekében végzett munkáját.  

December 14-én a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület által szervezett karácsonyi 

rendezvényen köszöntöttem a megjelenteket, ahol a Szentgotthárd Nemzetiségekért Díjat is 

átadtuk Bajzek Józsefnének.  

December 15-én Boldog Brenner János utolsó útján járva emlékeztünk meg a káplán 61 évvel 

ezelőtti haláláról Máriaújfaluban, ahol jelen volt Dr. Sütő Ferenc képviselő úr is. 

December 16-án tartotta a máriaújfalui városrészünk az „Idősek Karácsonyát”, melyeken Dr. 

Sütő Ferenc képviselő úr köszöntötte a megjelenteket.  

December 17-én a Szlovén Köztársaság Főkonzulátusán a Szlovén Önállóság és Egység 

Napja alkalmából tartandó fogadásra szóló meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett 

eleget. 

December 19-én az Arany János Általános Iskola karácsonyi műsorán Kovács Márta, a 

Pénzügyi, Jogi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke tette tiszteletét. 

December 21-én a Városi Gondozási Központ Karácsonyváró rendezvényére szóló 

meghívásnak tettem eleget. 

Január 3-án a laktanya projekttel kapcsolatban egyeztettünk. 

E napon nagyvezetői értekezletet tartottunk. 

Január 8-án Szombathelyen a Tankerületnél, majd a Megyeházán tárgyaltam. 

Ezt követően az Opel Szentgotthárd Kft. vezérigazgatójával, Grzegorz Buchal úrral 

egyeztettem.  

Január 9-én pályázati megbeszélést tartottunk. 
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Majd Budapesten a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárságán tárgyaltam. 

Január 10-én rendkívüli bizottsági és testületi ülést tartottunk. 

Majd Szombathelyen a Magyar Közút Zrt.-nél és az Égáz-Dégáz Zrt.-nél tárgyaltam, ahol 

jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés vezető is. 

E napon a háziorvosokkal tartottuk a soron következő konzultációt. 

Január 11-én közgyűlést tartott a Polgárőrség, ahol Kovács Márta a Pénzügyi, Jogi és 

Városüzemeltetési Bizottság elnöke tette tiszteletét. 

Január 12-én Szombathelyen, a Megyeházán megrendezett évértékelő, évindító munkaebédre 

szóló meghívásnak tettem eleget. 

E napon Celldömölk várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi 

ünnepségen Labritz Béla alpolgármester úr képviselte városunkat. 

Január 14-én Labritz Béla alpolgármester úr tárgyalt a szlovén főkonzullal, Dr. Boris Jesih 

úrral, valamint szlovéniai vállalkozókkal. 

Január 17-én Budapesten a Miniszterelnöki Hivatalban tárgyaltam. 

Majd a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökségi ülésén vettem részt. 

Január 19-én a Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavató műsorára, majd a Széchenyi 

István Általános Iskola SZM báljára szóló meghívásnak tettem eleget. 

Január 22-én Szombathelyen Nagy Lajos professzor úrral egyeztettem. 

Majd a Kossuth úti kerékpárúttal kapcsolatban egyeztettünk, ahol jelen volt Doncsecz András 

városüzemeltetés vezető és Törő Eszter műszaki ügyintéző. 

E napon megtelt a Refektórium a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából. A színvonalas előadások között elismerések átadására is sor került: 

- Az idén 25 éves fennállását ünneplő Szentgotthárd Városi Televízió és 

Kábelüzemeltető Nonprofit Kft. kollektívája részére Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Díszoklevelét adományozta, amelyet Dékány 

István ügyvezető igazgató vett át. 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 248/2018. sz. Képviselő-

testületi határozata alapján Szentgotthárd város közművelődése terén végzett 25 éves 

kiemelkedő szakmai munkája megbecsülése és elismerése jeléül Szentgotthárd 

Közművelődéséért Díjat adományozott Horváth Tiborné, Ági részére. 

Gratulálunk! 

Január 23-án az Arany János Általános Iskola felújításával, majd a munkásszállóval 

kapcsolatban egyeztettünk. 

Január 24-én Németh Lászlóval, a szentgotthárdi mentőállomás új vezetőjével és 

helyettesével, Mesics Zoltánnal tárgyaltam. 

E napon tartottuk a hivatal dolgozóival a soron következő apparátusi ülést. 

Január 25-én Légrádi Zoltánnal egyeztettem. 

E napon tartottunk PKKE, TDM, valamint Muraba megbeszélést. 

Január 26-án a Játékár Óvoda SZM báljára szóló meghívásnak tettem eleget. 

Január 28-án tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

Január 29-án a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, valamint az Idősügyi Tanács 

tartotta ülését. 

E napon látogatott hivatalunkba az Allison Kft. új ügyvezetője, James Kirages úr. 

Január 30-án az intézményvezetőkkel egyeztettünk. 

Majd sor került a Várkert átadására.  

 

A polgármester szabadsága: 

2019. január hó: 
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Az Szt/601-33/2018. sz. képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

január                                           - nap 

Összesen:               4                      nap 
 

január                    11-16          - nap 

Összesen:                 4              - nap 

 

 

 

A karácsonyi ünnepeket megelőzően számos jótékonysági kezdeményezés történt 

városunkban: idén is gyűjtöttek ajándékokat a Cipősdoboz akció keretében a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület munkatársai, rengeteg tartós élelmiszert és ruhát, játékot gyűjtött az 

intézményekkel közösen Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa, az SZMSZ III. Béla 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulói is élelmiszert, ruhaneműt és pénzt gyűjtöttek, 

Horváth Balázs és Támis Márton az Üvegkutyánál rendezett jótékonysági főzés alkalmával 

befolyt adományokból az Arany iskola Eltérő Tantervű Tagozatának gyermekeit támogatta. 

 

 

Dr. Sütő Ferenc: személy szerint szeretném kérni, hogy váljék gyakorlattá, hogy meghívjuk 

az Országos Szlován Önkormányzat ill. a Magyarországi Szlovének Szövetsége képviselőit is 

a Magyar Kultúra Napja kapcsán tartandó rendezvényünkre. Ezzel is megtisztelve a 

nemzetiségeket.  

 

Huszár Gábor: szeretném kérni dr. Gábor Lászlót, hogy egyeztessünk kinek és milyen 

formán mentek ki a meghívók, a következő ülésen be fogok erről számolni.  

 

Dr. Haragh László: a Gondozási Központ bensőséges programot szervezett karácsony 

alkalmából, külön ki kell emelnem a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének előadását. 

egy nagyon szép dolgot tapasztaltam, a műsoron megjelent Papp Bálint, hivatalunk dolgozója, 

és baráti társasága egy nagyobb összeget összegyűjtött, melyből technikai eszközt vásároltak 

a Gondozási Központnak. 

 

Lábodi Gábor: szilveszteri Deák Ferenc utcai tűzeset kapcsán keresett meg egy úr, aki 

jelezte, hogy a szomszéd ház tulajdonosának tujái hatalmasra nőttek, elérik az úr házának 

tetejét. A környezetvédelmi rendeletünkben részletezve van, hogy a telekhatárra milyen 

magas növények ültethetőek. Szeretném kérni, hogy rendeleteinket tartassuk be.  

Ugyanígy utalnék környezetvédelmi rendeletünkre a kisvízierőmű kapcsán, mely hetek óta 

nem üzemel. A nagy zúgón azóta van víz.  

Az óvodai közétkeztetés kapcsán panasz érkezett szülőktől, volt, hogy egy szelet kenyeret 

kaptak uborkával, vagy kiflit limonádéval. 

Novemberben nyújtottam be két előterjesztést, az akkor született határozatok kapcsán most 

semmilyen információt nem találok az előterjesztések között.    

 

Huszár Gábor: havonta van egyeztetés a JustFood Kft.-vel , eddig ilyen jelzés nem érkezett 

felénk.  

A kis vízieőmű kapcsán: Folyamatosan kérjük az adatokat, sokkal kevesebb víz folyik át a 

turbinán, mint amennyire  lehetőség lenne.  
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Dr. Dancsecs Zsolt: én a környezevédelmi rendelet kapcsán kértem szót. Van egy 

szabályozás, de ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzat dolgozói járnak házról házra és 

nézik, hogy betartják e a rendeletet vagy sem. A két szomszédnak egymással kell rendezni a 

problémáját, bíróság előtt 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 9  igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

6/2019. 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: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta.  

Először a pénzügyi bizottság elnökének adom meg a szót, ismertesse véleményezését. 

 

Kovács Márta Mária ismerteti a 2019. évi költségvetés véleményezését, a véleményezés a 

mellékletek között található.  

 

Huszár Gábor: nem volt egyszerű a novemberi eleji helyzet kezelése. Olyan beruházásokat 

terveztünk, melyekkel a későbbi működtetés olcsóbb lesz.  

Az önként vállalt feladatokra közel 300 millió Ft-ot terveztünk, a felhalmozási kiadásokra 

pedig 290 –et.  Közel 600 millió Ft-ról beszélünk.  

A köztisztviselők cafeteria juttatásáról külön fogunk szavazni, de a több intézménynél is 

tervezésre került.  

 

Dr. Haragh László: részletesen tárgyaltuk a  költségvetést.  

Köszönetet kell , hogy mondjak a pénzügyi irodának ill. a pénzügyi bizottságnak , nekik 

köszönhetően az igények és a lehetőségek összhangba kerültek.  

Szeretném kiemelni, hogy minden 4. forintot önként vállalt feladatra költünk.   

 

Virányi Balázs: újra lenne koncepcionális ötletem, az a probléma az intézményvezetőkkel, 

hogy közintézményt vezetnek. Valamilyen fórumot kellene teremtenünk arra, hogy piaci 
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szemszögből is lássák a helyzetet. Rengeteg az önként vállalt feladatunk,  de ezeket nem csak 

ellátni kell, a jövőben fejleszteni is kellene.  

A mi bizottságunk is köszöni a hivatal munkáját. 

 

Huszár Gábor: bizonyos dolgokat üzleti alapon kell kezelni, de vannak olyan kötelező és 

nem kötelező feladatok , melyek nem kezelhetőek így. Az intézmények többséségnél lehet, 

hogy volna lehetőség üzleti szemléletre, de nem biztos, hogy megéri.  

 

 

Lábodi Gábor: szeretném javasolni, hogy a polgármesteri jutalom kerüljön megcímkézésre a 

mellkaskompressziós gépre. 

 

Huszár Gábor: eddig sem vettem fel jutalmat, ha fel is vettem, idős, beteg esetleg rászoruló 

családoknak jutattam el. Első körben erről fogunk majd szavazni. 

A műszer megvásárlása a tavaly megítélt összegből fog megvalósulni, de az idénre 

tervezetthez nem nyúlnék. Szavazunk az egyéni indítványról, majd pontról pontra a határozati 

javaslatokról.  

 

 

Dr. Sütő Ferenc: szeretném indokolni Máriaújfalu kapcsán a kérelmemet, 20 éven keresztül 

voltak elmaradások a városrész vonatkozásában. Több ütemben zajlik a felújítás, az most 

megakadna, ha nem szavazzuk meg az összeget. 

 
 

Somorjainé D. Zsuzsanna: szeretném jelezni, mivel a testület megszavazta az EFI további 

működtetését, így a Rendelőintézet költségvetése is emelkedni fog 25,2 millió Ft-tal , forrása 

fejezettől átvett pénzeszköz. 
 

 

Huszár Gábor: a MURABA ETT tagi kölcsönt kért. 
 

Dr. Sütő Ferenc: fenntartom kifogásomat, melyet a bizottsági ülésen is elmondtam. 

Hiányolom azt a közgyűlési határozatot, melyben a másik 3 alapító tag hozzájárul ahhoz, 

hogy a szerevezet működési nehézségeire tekintettel anyagi segítséget kérnek Szentgotthárd 

Város Önkormányzatától. 

 

Huszár Gábor: önálló jogi személy felelős vezetővel, a kölcsönhöz véleményem szerint nem 

kell közgyűlési határozat. 

 

Dr. Sütő Ferenc: a tagi kölcsön jogi természetével tisztában vagyok. Tud e a működési 

nehézségről a többi alapító tag? Mi alapján került kiválasztásra Szentgotthárd Város 

Önkormányzata? Nem a kölcsön összegével van problémám, hanem az eljárás jogi 

vetületével.  

 

Huszár Gábor: elő kell keresni azt a jegyzőkönyvet, mikor végleges formába lett öntve az 

ETT megalapítása. Ahol a 3 tag jegyzőkömyvbe mondta, hogy az ETT székhelye 

Szentgotthárdon kell, hogy legyen, a helyet nekünk kell biztosítani, és semmilyen anyagi 

támogatást nem tudnak a működéshez biztosítani.  

 

Dr. Haragh László: biztosan van a MURABA ETT-nek alapító okirata, szervezeti és 
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működési szabályzata, a vezetőnek nem kell minden ténykedéséhez közgyűlést összehívni.  

 

Virányi Balázs: szerintem az előnyökből mindenki szeretne részesülni, szomorú, hogy nem 

kívánnak hozzájárulni.  

 

Lábodi Gábor: én meg fogom szavazni a tagi kölcsönt, de Sütő képviselőtársammal értek 

egyet, egy egyesületnek legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. 

 

Huszár Gábor: további szavazások következnek, figyelem rendeletalkotás is következik! 

 

 
     

A Képviselő-testület 9  igen – 0 nem arányú szavazással elfogadta az 1-4. ill. 6-7. 

pontokat,  8 igen – 0 nem – 1 tart. szavazattal pedig az 5. pontot, az alábbi határozatot 

hozta:  
 

7/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetése kapcsán  a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai 

alkalmazott, valamint a Szentgotthárd Város Önkormányzatánál foglalkoztatott főállású  

polgármester 2019. évi  cafeteria juttatásának mértékét  bruttó 200.000- Ft / fő /év 

összegben határozza meg.   

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Játékvár Óvoda 

engedélyezett létszáma tekintetében egyetért az 1 fő technikai létszámmal való 

megemeléssel. Ennek fedezeteként a kiadási oldalon   legfeljebb 2 404 e/Ft –ot jóváhagy. 

 

3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre a Rendelőintézet 

esetében az EFI irodával kapcsolatba az alábbi döntést hozza: :  

 az intézményi létszámot folyamatában kell változtatni az alábbiak szerint:  06.01-ig 

31 fő, 06.01-07.15. között 30 fő, 07.16-tól 29 fő   

 a Rendelőintézet költségvetését megemeli 25,2 millió Ft-tal, fedezete: fejezettől 

átvett pénzeszköz 

A Rákóczi út 5. szám alatti rendelővel kapcsolatos 500 ezer forint értékű beszerzést 

támogatja: melynek forrása: tartalék 

A fogorvosi berendezés beszerzésének lizingelt változatát támogatja, melynek összege és  

forrása: legfeljebb  4 millió Ft a tartalék terhére.  

 

                       3/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 2019. évben  

az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat végrehajtását az alábbi fontossági sorrendben  

 az önkormányzati ingatlanok , bérlemények felújítása kereten tartalmazza a 

máriaújfalui kultúrház IV. ütemének költségeit is  10 millió Ft összegig 

 az Ifjúsági Tanács pénzügyi kereteként 300 000 Ft-ot nevesít 

 

4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MURABA ETT részére 181 

620 Ft tagi kölcsönt biztosít melynek visszafizetési határideje: 2019. december 15. A kölcsön 

forrása: tartalék. 
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5/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel az 

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a költségvetési 

tábla 8. melléklete (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint határozza meg.  

 

6/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.  alapján a 2019. évben adósságot keletkeztető 

ügylethez előzetes adatszolgáltatást nyújt be  250 millió Ft-ról, célja: pályázati 

költségnövekmények fedezése. 

 

7/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Városi Gondozási Központ 

vonatkozásában engedélyezi, hogy  a 2018. évi költségvetés zárszámadása során az intézmény 

a hagyatékból származó  pénzmaradványának összegét – 8. 777. 414 Ft –ot – a tálaló helyiség 

felújítása céljából visszakapja. A tálaló helyiség felújításának indoka: HACCP feltételeknek 

való megfelelés. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Körmendi 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által végzéssel, 2019. június 30-ig előírt 

mosóhelyiség felújítása, kialakítása ne az Arany J. u. 1. sz. alatti épület pincéjében, hanem az 

Arany J. u. 3. sz. alatti volt Gondozóházban a meglévő fürdő helyiségben kerüljön 

kialakításra. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

                 Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  - 1 tart. arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről. 
 

15:46 órakor Huszár Gábor, polgármester szünetet rendel el, 16:05 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. Labritz Béla alpolgármester távozott az ülésről, a képviselő-testület határozatképes 8 

fővel.  

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 

végzett munkáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 

8/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában  2018. évben folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

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

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

9/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd város 

erdőgazdálkodójának a 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, köszönetét fejezi 

ki az egész évi munkájáért. Kéri a jövőben a beszámoló határidejének betartását. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

2./ Napirendi pont: 

A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

10/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta, annak módosítását, új tartalmú megállapodás előkészítését és 

elfogadását nem tartja indokoltnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Huszár Gábor polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

11/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor polgármester 

2019. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/C § (2) bekezdése alapján – az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja 

jóvá. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor polgármester 

részére a 2018. évről áthozott 17 munkanap szabadságát az 1. sz. mellékletben foglalt 

szabadságolási ütemterv alapján 2019. március 31. napjáig kiadja. 

 

Határidő: 2019.03.31. 

Felelős:    Labritz Béla alpolgármester 

                 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

4./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti kérelme.  

Előadó: dr. Dancsecs zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 10. 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 / 

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

12/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal kérelmét megismerte, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal a megüresedő ügykezelői álláshelyet 2019. március 18. 

napjától betölthesse. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

         Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

 

13/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020-2021. évi villamos 

energia közbeszerzése kapcsán az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tagfenntartási 

nyilatkozat aláírását jóváhagyja arról, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartja 

tagságát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet által a Magyar 

Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció kihasználása érdekében 

létrehozott csoportos energia beszerzési szerveződésben. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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6./ Napirendi pont: 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

14/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 

kérelmét támogatja és tudomásul a haszonbérleti díj felhasználására kötött szerződés  szerinti 

elszámolási határidőt 2019. december 31-re módosítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

   Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző     

 

 

7./ Napirendi pont: 

„Helyi termékek a helyi asztalokra- testvérvárosi napok” pályázati projekt benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

A MURABA ETT dolgozza ki a pályázatot. 

 

Dr. Sütő Ferenc: nem tudom mennyire tartozik a szervezet profiljához a testvérvárosi napok 

megszervezése. A hivatalnak van egy pályázatírói csoportja, akik eddig is nagy sikerrel 

bonyolítottak le pályázatokat. 

 

Huszár Gábor: az a célunk, hogy az ETT önálló gazdaságilag is stabil  társaság legyen, 

idővel önfenntartó ill. nyereségérdekelt. Az Uniós pályázatokból ma már bér hívható le, egyéb 

pályázatokból pedig projektmenedzseri költségek.  

Az ETT gazdasági társaságoknak, cégeknek is kezelhetne pályázatokat. 

Ha az ETT finanszírozása jól megalapozott, akkor abból haszna származhat az alapítóknak.  

 

Dr. Sütő Ferenc: a MURABA ETT létrejöttének specialitása, hogy több országot ölel fel. 

Hogyan illeszthető a projekt abba, hogy fejlessze a jólétet és életminőséget a társulás 

területén, vagy előmozdítsa a gazdasági együttműködést. 

Továbbra is úgy látom, hogy két dolog összekeveredett, a hivatal pályázatíró csoportja elő 
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tudta volna készíteni ezt a projektet.  

 

Huszár Gábor: ez a pályázat arról szól, hogy a helyi termékek által a térség gazdagodjon. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: a MURABA ETT munkaszervezete felkeresett minket azzal, hogy erre a 

pályázatra készített egy tervet, mi csak élnénk a lehetőséggel.  Máskor is bíztunk már meg 

külsős pályázatírót, akkor azzal semmiféle probléma nem volt. 

 

 

Huszár Gábor: azt érzékelem, hogy valakik meg akarják fúrni ezt a dolgot.  

Az EU-t megálmodó nagyembereknek ez volt az álma, határon átnyúló együttműködésékben 

egymástól távol élő lakosokat bevonzani. 

 

 

Huszár Gábor: Huszár Veronika jelezte, hogy szeretne a témához szólni, megadom a szót. 

 

Huszár Veronika: jelenleg nincsenek olyan pályázatok kiírva, melyre az ETT saját jogon 

pályázhatna.  Ezért minden olyan pályázaton próbálunk indulni, mely a profilunkba illik, így 

biztosíthatjuk az ETT működését. Ha bekopog egy vállalkozó neki is szívesen írunk 

pályázatot. Az önkormányzat itt egy ügyfél. 

 

Lábodi Gábor: én örülök, hogy van egy munkaszervezet, mely felkarolja ezeket a 

projekteket. Sok sikert kívánok a munkához! 

 

Dr. Haragh László: a két pályázatíró szervezet egymás mellett működik 

 

Huszár Gábor: nem tudom kik adnak ilyesfajta információkat, de szeretnék velük leülni. 

 

Virányi Balázs: a pályázatot a MURABA ETT írja, ebben látok nagy különbséget, 

önfenntartás felé lépések történnek. Sok sikert hozzá! 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

 

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

 

15/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Az Európa a polgárokért 

program Európai emlékezet” Testvérváros intézkedés ágára az Előterjesztés 1. számú 

mellékletben foglaltak megvalósítására azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges 

előfinanszírozást és az önerőt legfeljebb 5.937 euró összegben biztosítja a 2019. évi 

költségvetés terhére. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. február 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               MURABA ETT munkaszervezete 
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8./ Napirendi pont: 

„Modern kori vértanúság” pályázati projekt benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Javaslom, hogy 14 320 

euró összeg kerüljön a határozatba. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

16/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az EACEA-51/2018. sz. 

pályázati felhívás: „Európa a polgárokért” program - 2019. évi tevékenységi támogatásokra 

az 1. számú mellékletben foglaltak megvalósítására azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges 

önerőt 14 320 euró összegben biztosítja a 2020. és 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. február 01. 

Felelős:   MURABA ETT munkaszervezete 

 

 

9./ Napirendi pont: 

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

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, javasolja a rendelet módosítását. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletét 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.1) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítása – teljes eljárás- állami főépítész záróvélemény ismertetése. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
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Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, javasolják a rendelet módosítását. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletét 

a Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 19/2016. 

(VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

11./ Napirendi pont: 

A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 

bevezetése. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a rendeletet. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletét 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről.  

 

 

12./ Napirendi pont: 

Parkolási rendelet módosítása, Hunyadi utca 1579/1 hrsz-ú terület fizető parkoló rendszerbe 

történő bevonása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: áldatlan állapotok kezdenek kialakulni a Hunyadi úton és környékén.  

Két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Lábodi Gábor: korábban én javasoltam, hogy ezt a területet ne vonjuk be a fizetőparkoló 

rendszerbe, némileg félrevezető az előterjesztés. Nem most kezdenek áldatlan állapotok 

kialakulni, hanem az új közterület-felügyelő észreveszi a dolgokat. 

A csatolt fotókon nem látszik, mely rész ténylegesen zöld terület.  

Rendszeresen állnak meg elakadásjelzővel a Takarékszövetkezet ill. mozi közötti szakaszon, 

az ingyenes parkoló megszüntetése ezt még súlyosbíthatja. 
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Dr. Dancsecs Zsolt: most is megállnak elakadásjelzővel, pedig ingyenes a parkoló. 

Semmi sem indokolja, hogy ingyenes maradjon, a rendszer üzemeltetője helyretenné a 

területet, a városnak nem jelentene plusz költséget. 

 

Szalainé Kiss Edina: én sem javasolnám, hogy bevonjuk a fizetőparkoló rendszerbe. 

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 

rendeletalkotás! 

 
 

A képviselő-testület 7 igen – 1 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletét 

a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 

13./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Előterjesztés : 19. 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, javasolják a rendelet módosítását. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 

 

A képviselő-testület 8 igen – 0 nem  arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

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

 

 

14./ Napirendi pont: 

Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról szóló rendelet módosítására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Virányi Balázs: szomorú vagyok, mert ismét nem vizsgáljuk a más formában történő 

feladatellátást. Ettől függetlenül javaslom külön a vizsgálatot abban a kérdésben, hogy más 

működési formában történő működtetésnek milyen pozitívumai és negatívumai lehetnének.  
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Dr. Dancsecs Zsolt: jogszabály kötelez minket arra, hogy új rendeletet alkossunk, a jelenlegi 

állapotot vázoltuk most fel. A rendszer átalakítását bármikor meg lehet csinálni.  

 

Dr. Haragh László: úgy gondolom semmi probléma nem lenne azzal ha újragondolnánk a 

rendszert.  

 

Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

17/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti  Rendelet – tervezet Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról című dokumentumot megismerte 

az abban foglaltakat elfogadja és a nemzetiségi önkormányzatok véleményének ismeretében 

dönt februárban a rendelet elfogadásáról. 

 

Ettől függetlenül javasol külön vizsgálatot abban a kérdésben, hogy   más működési formában 

történő működtetésnek milyen pozitívumai és negatívumai lehetnének.  

 

Határidő: a rendelet-tervezet előterjesztésére  2019. februári testületi ülés 

                a más működési forma vizsgálatára 2019. június 30. 

Felelős:  a Nemzetiségi Önkormányzatok véleményének beszerzéséért: Huszár Gábor 

               polgármester 

   a rendelet – tervezet végső szövegének előterjesztéséért : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

               Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

               a más lehetséges működési forma vizsgálatáért Huszár Gábor polgármester 

               Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. lakóházas ingatlan hasznosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester,  

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

18/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. alatti, szentgotthárdi 1272 hrsz-ú, 
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906 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű társasház ingatlan 

hasznosítására kiírt pályázat győzteseként az ÉPBEST Hungary KFT-t (cím: 9700 

Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) hirdeti ki.  A beruházás eredményeképpen a győztes 

pályázó a pályázati kiírásnak megfelelő 1 db, 70 m2 területű lakást biztosít az Önkormányzat 

részére továbbá  a társasházban a magántulajdonban lévő szentgotthárdi 1272/A/2 hrsz-ú, 

természetben 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. ajtó 2. sz. alatti 40 m2 alapterületű lakás 

megnevezésű ingatlan értékének ellentételezéseként legalább ugyanakkora méretű, 

összkomfortos földszinti (legfeljebb első emeleti) új lakást biztosít Szentgotthárdon – az 

ingatlan elbontását megelőzően és vállalja a 247/2018. Képviselő-testületi határozat szerint 

kiírt feltételeket.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a beruházás elindításához 

szükséges, az Előterjesztés 2. sz. mellékeltében található Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 

 

16./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 22. 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 elfogadásra javasolja a határozatot. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

19/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz 

jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  

 

Papp Bálint (szül.: Körmend, 1989.01.10. an.: Katona Beáta) 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 

35. I. ép. ttér 6. szám és Kocsis Petra (szül.: Körmend, 1990.01.29. an.: Ziskó Erzsébet, 

Katalin) 9900 Körmend, Ady E. u. 34. sz. alatti lakosok részére, a szentgotthárdi 146/2/A/6 

hrsz-ú, természetben: 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. I. ép. ttér 6. sz. alatti lakás ingatlan 

vásárlásához. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2019. február 27. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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17./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

 

20/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű üzlethelyiségre  Boldizsár Gábor 

Béla 9961 Rábagyarmat, Fő u. 105. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez 

járul hozzá a 165/2018. sz. testületi határozatban elfogadott pályázati kiírásban szereplő 

bérleti díjért és feltételekkel. 

A megkötendő bérleti szerződésbe bele kell foglalni azon kitételt, hogy ha a bérlő az 

üzlethelyiségben az önkormányzat által is elfogadottan szükséges és hasznos értéknövelő 

beruházást hajt végre és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak 

bizonylatokkal igazolt értéke egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül az 

erről megkötendő külön megállapodás alapján. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre legkésőbb 2019. február 28. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

Huszár Gábor , polgármester, 17:00 órakor közmeghallgatást rendel el, 17:01 órakor 

folytatódik a nyílt ülés.  

 

III. EGYEBEK 

Lábodi Gábor: 2018. december közepén jeleztem, hogy lemondok a Szentgotthárd 

Közbiztonságért Közalapítvány tagságomról, én még hivatalosan tagja vagyok ennek a 

szervezetnek? Nem készült még előterjesztés sem arról, hogy új tagot delegálnánk a 

szervezetbe, várható valamikor ilyesmi? 

Dr. Dancsecs Zsolt: a kuratórium határozatképes a jelen állapotában is, amint találunk 

megfelelő embert, hozzuk az előterjesztést. 

Huszár Gábor: azért delegáltuk képviselő urat, hogy rálássuk a szervezet működésére, pont 

most lenne szükség a jelenlétére. 

Lábodi Gábor: tapasztalatból mondom, ha vizsgálatot kérek rémhírterjesztéssel vádolnak, én 

ezt nem szeretném újra végigjátszani. 
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Dr. Dancsecs Zsolt: képviselő úr nem azért mondott le, mert a közalapítvány gondok vannak, 

hanem egy másik szervezetnél, ezért is nem tudjuk hovatenni a dolgot. 

Kovács Márta Mária: korábbi vizsgálatok kezdeményezésekor képviselőtársunk nem volt 

delegált, itt viszont igen, inkább tájékoztatni kellett volna minket a témában. 

Huszár Gábor: köszönöm szépen, nincs más hozzászólás. 

 

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  17:07 órakor 

bezárja.  

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 


