
 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-15 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 17-én            

11:16  órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

 Kovács Márta Mária, 

 Lábodi Gábor, 

 Virányi Balázs, 

 Dr. Haragh László, 

 Szalainé Kiss Edina képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető,  

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van:               Labritz Béla alpolgármester 
Dr. Sütő Ferenc, 

Vörös Gábor, 

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

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

nyílt ülést megnyitja. A képviselő-testület határozatképes 5 fővel. 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot 5 igen – 0 tartózkodással- 0 nem arányú szavazással 

elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja meg: 
 

 



 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde maximális csoportlétszám 

túllépés iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

2./ Napirendi pont: 

INTERREG pályázat – a MOTIVAGE projekt benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 3. számú melléklet 

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

3./ Napirendi pont: 

SI-HU Interreg pályázati lehetőség.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

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

4./ Napirendi pont: 

Klímavédelmi SI-HU Interreg pályázati lehetőség. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

5./ Napirendi pont: 

M8 autóút közvilágítási építmények. 

Előadó Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

EGYEBEK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde maximális csoportlétszám 

túllépés iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

Szalainé Kiss Edina képviselő 11:18 órakor megérkezik a képviselő-testületi ülésre. A 

képviselő-testület határozatképes 6 fővel. 
 

Huszár Gábor:  A törvény engedélyez 20% túllépést, nem vagyunk még a felső határon. 

Kérdés, hozzászólás, Szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 
 

113/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és javasolja az intézményt fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a SZEOB Játékvár 

Óvodában 2019. szeptember 01. naptól az alábbi csoportokban a maximális csoportlétszám 

20%-os túllépésének engedélyezését: 

- Zsebibaba csoport, 

- Ficánka csoport, 

- Kiscsillagok csoport, 

- Babóca csoport. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Varjuné Molnár Katalin igazgató 

 

2./ Napirendi pont: 

INTERREG pályázat – a MOTIVAGE projekt benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 3. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 

Huszár Gábor:  Holnap déli 12 óra az INTERREG pályázat benyújtási határideje, ezért 

kellett a rendkívüli testületi ülés. Minden készen áll, hogy holnap reggel 8 órakor beadjuk a 

pályázatot. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 



 

A Képviselő-testület 6  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

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

 

114/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a MOTIVAGE 

projekt benyújtását az Interreg V-A Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program 

keretében. Pozitív elbírálás esetén a Rendelőintézet Szentgotthárd számára biztosítja a 

Rendelőintézet által biztosítandó önerő összegét 2.482,- EUR összegben a 2020., 2021 és 

2022. évi költségvetés terhére. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy az általa fenntartott Városi Gondozási 

Központ vonatkozásában támogassa a MOTIVAGE projekt benyújtását és a 

megvalósításhoz szükséges önerőt 3.614 EUR összegben biztosítsa az intézmény 

költségvetésében.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester/elnök 

               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3./ Napirendi pont: 

SI-HU Interreg pályázati lehetőség.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

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

Huszár Gábor:  Sport támogatási lehetőség. A 2020. évi költségvetésbe kell tervezni, az idén 

ez nem fog megvalósulni. Javaslom, hogy az önrészt a 2020. évi költségvetés terhére fogadjuk 

el. Szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 
 

115/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot 

nyújtson be „S-CONNECT” néven az Interreg V - A Szlovénia – Magyarország 

együttműködési program keretében. Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt 



előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges 6457,50,- EUR önerőt a 2020. évi 

költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

4./ Napirendi pont: 

Klímavédelmi SI-HU Interreg pályázati lehetőség. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

Huszár Gábor:  Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  Szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 

 

116/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint Lendva 

Város Önkormányzatával  és a muraszombati székhelyű szlovén PRAK TV AS 

szervezetekkel  konzorciumában.  pályázatot nyújtson be az Interreg Szlovénia – 

Magyarország együttműködési program keretében. Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt 

előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges 4.032 Euro EUR önerőt a 2020. és 2021. 

évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

5./ Napirendi pont: 

M8 autóút közvilágítási építmények. 

Előadó Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

Huszár Gábor: Keresztező szelvények, csomópontok, újonnan kialakítandó részek, aluljárók, 

épülnek az M8 autópálya építése kapcsán. Ennek a közvilágítása  része kell, hogy legyen a 

szentgotthárdi közvilágításnak. A határozati javaslat a pontjában a zárójelben szereplő T15 

számú oszlop tévesen  szerepel. Ha kérdés, hozzászólás nincsen, akkor szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 

 



117/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az M8 autóút 

kiépítéséhez kapcsolódó alábbi közvilágítási hálózatoknak Szentgotthárd Város  

önkormányzat tulajdonába vételével azok üzembe helyezését követően: 

a. A 8. számú út korrekció közvilágításának átépítésével a 0+100 és 0+300 km 

szelvények közötti létesítmény esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 

tulajdonba nem vett 4 db közvilágítási oszlop (43.453/1. számú terv 

Helyszínrajz V. számú tervlapon T2, T4, T5, T14 számú oszlopok) 

b. A 7459 számú út 3+080 és 3+234 km szelvényei között közvilágítási hálózat 

átépítése esetén elkészülő 5 db közvilágítási oszlop (43.453/1. számú terv 

Helyszínrajz VII. számú tervlapon T1, T2, T3, T19/1, T19/2 számú oszlopok) 

c. A 7459. számú úttal párhuzamosan épülő kerékpáros aluljáróban elkészülő 

mennyezetre szerelt 3 db közvilágítási lámpatest   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

EGYEBEK: 

Huszár Gábor:  Egy általam írt levélből olvasom:  „Az idei évben is megkezdődnek a vegyi 

anyaggal történő szúnyoggyérítések - ezzel kapcsolatosan már kaptunk is megkeresést arról, 

hogy állami finanszírozással a közeli napokban el is kezdik Szentgotthárdon is a szúnyogok 

gyérítését. Tapasztalataink és legjobb tudásunk szerint a repülőgépről történő vegyszeres 

permetezés rengeteg környezeti veszélyt hordoz, a szúnyogok mellett más rovarokat is 

elpusztít - mindezek mellett nem hatékony. Egyetlen előnye, hogy a mai technikai adottságok 

mellett viszonylag egyszerű és valószínűleg relatíve olcsó is. Szentgotthárdon néhány méhész 

dolgozik, akiknek méhcsaládjai a gyérítéskor veszélyben vannak, a szertől elpusztulnak, 

megelőzésképpen azokat el kell zárni a kaptárakba. A meleg nyári napokon a bezárt méhek 

hasonló számban pusztulnak el a fulladás miatt mint a szúnyogirtásra használt szertől. Első 

sorban rájuk tekintettel a most felajánlott szúnyoggyérítést Szentgotthárdra nem kértük. Sokan 

persze nem így gondolkodnak, ők a mielőbbi vegyi gyérítést követelik tőlünk. Valóban nagy 

számban vannak szúnyogok az esti órákban, tehát ellenük valamit tenni kellene. Tisztelettel 

kérdezem Igazgató Úrtól, hogy jelenleg milyen, a szúnyogok gyérítésére alkalmas egyéb 

módszer van, amellyel nem öljük meg az egyéb rovarállományt, nem pusztítjuk el a méheket, 

nem permetezünk vegyszert a levegőbe,és mégis hatékonyan csökkentjük a szúnyogok 

számát? Kérdezzük, hogy ez a másik védekezési mód miként lehetséges, hol és hogyan lehet 

olyan szervezetet találni amelyik elvégzi a gyérítést ebben a másik formában illetve 

szeretnénk, ha ennek a költségeiről is kaphatnánk Öntől információkat. Segítségét előre is 

tisztelettel köszönöm!”  



Az Örségi Nemzeti Parkhoz írtuk a levelet, hogy adjon alternatív javaslatot. A méhek 

védelme érdekében, Jegyző úrral egyelőre úgy döntöttünk, hogy lemondtuk az automatikus 

vegyszeres szúnyogirtást. 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a rendkívüli nyílt ülést 11:38  

órakor bezárja.  

K. m. f. 

  

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 

 

 


