
 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-16 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június  25-én            

09:09  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, 

 Vörös Gábor képviselők, 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető,  

jegyző helyettes, 

Kovács Ágnes  pénzügyi vezető helyettes, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van:  Szalainé Kiss Edina képviselő, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    Molnár Piroska könyvtárigazgató 

    Dr.Frank Róza, Értéktár Bizottság képviselő 

    Hegyes Anikó, Járási hivatalvezető-helyettes 

 

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. 

 

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

  



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

határozatot hozta. 
 

118/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetői igazgatói tisztségének ellátása.”, „Kitüntetési javaslat a 

„Szentgotthárd Városért” kitüntető címre.”, „Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd 

Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.”, „Zöld Szentgotthárd cím odaítélése.”, és a 

„Szakmai díjra felterjesztési javaslat (Nemzeti Művelődési Intézet).”című előterjesztést. 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 
 

2./ Napirendi pont: 

A város és városrészi temetők állapotának helyzete, felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. 

Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 

tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 



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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 
 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 
 

5./ Napirendi pont: 

1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

6./ Napirendi pont: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 



 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

7./ Napirendi pont: 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

8./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítása – Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

9./ Napirendi pont: 

Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

10./ Napirendi pont: 

Soós Judit ingatlan felajánlása (Szentgotthárd 403/40 hrsz-ú ingatlan). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

11./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés (szentgotthárdi 2230 hrsz.). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

III. EGYEBEK 

 

 

 

 



 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 
 

Huszár Gábor:  Képviselő társaim, mielőtt a két ülés közti polgármesteri beszámolót és az 

Önök hozzászólásait meghallgatnánk, sajnos ismét egy szomorú hírrel kell szembenéznünk. 

Autóbalesetben elhunyt Zalaegerszeg fiatal kórházlekésze. A zalaegerszegi Szent Rafael 

Kórház 35 éves kórházlelkésze hunyt el abban az autóbalesetben, amely hétfőn este történt a 

megyeszékhelytől nem messze.Takács András atyát három évvel ezelőtt, 2016 júniusában 

szentelték pappá, majd ezt követően Lentiben szolgált káplánként. Két éve lett a város 

kórházának lelkésze, elhivatottságára jellemző volt, hogy a kórház honlapján úgy lett 

feltüntetve neve és telefonszáma, hogy éjjel-nappal lehet őt hívni.  

A fiatal pap rövid szolgálata alatt számtalan ember lelki támasza volt a legnehezebb 

pillanatokban, most rajtunk a sor, hogy érte és szeretteiért imádkozzunk. 

Szülővárosában, Szentgotthárdon kedden reggel 8 órakor az ő emlékére szólalnak meg a 

harangok: 

 

A két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 

Május 31-én: Szombathelyen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 

Nonprofit Kft. taggyűlésére szóló meghívásnak tettem eleget. 

Majd a Széchenyi István Általános Iskola Gálaműsorán vettem részt. 

Június 3-án: a Refektóriumban tartottuk meg a városi pedagógusnapot. 

Az ünnepi műsor keretében számos kitüntetés és elismerés átadására is sor került. 

Városunkban idén hat nyugdíjas pedagógus részesült díszoklevélben. 

Kovács Lászlóné részére a Pécsi Tudományegyetem, mint a Pécsi Tanárképző Főiskola 

jogutódja „Arany díszoklevelet”, Szabó Elekné részére az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 

mint a Soproni Állami Tanítóképző Intézet jogutódja „Vas díszoklevelet”, Szukics 

Gyuláné részére a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, mint a Soproni 

Óvónőképző Intézet jogutódja „Vas díszoklevelet”, Németh István  részére a Pécsi 

Tudományegyetem, mint a Pécsi Állami Pedagógiai Főiskola jogutódja „Vas díszoklevelet”, 

Müller Gyula  részére az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, mint a Berzsenyi Dániel 

Főiskola jogutódja „Vas díszoklevelet”, Mesics Károlyné  részére az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem, mint a Budapesti Tanítóképző Intézet jogutódja „Rubin 

díszoklevelet” adományozott. Megható pillanatoknak lehettek tanúi a jelenlévők, hiszen a 



rendezvényen részt vevő kitüntetetteket egykori tanítványaik, kollégáik méltatták felidézve 

egy-egy személyes, meghatározó emléket. 

Tóthné Monek Zsuzsanna, Ligetvári-Németh Katalin, Lászlóné Király Tünde, Molnár 

Marianna, Bene Krisztina és Koszár András „A 2018/2019-as tanév Pedagógusa 

Szentgotthárdon” c. elismerésben részesült, őket jelenlegi tanítványaik köszöntötték. 

Az idei Pedagógusnap alkalmából Bartakovics Ilona, a SZEOB óvodapedagógusa „Brunszvik 

Teréz Díjban”részesült több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége 

elismeréseként, Faschingné Libricz Irén pedig „Kiváló Versenyfelkészítő Díjat” kapott az 

OKTV versenyek kapcsán végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként.  

Ebben az évben Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „SZENTGOTTHÁRD KÖZOKTATÁSÉRT DÍJAT”, az SZMSZC III. Béla 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakoktatója, Fodor Sándorné, a Szentgotthárd és 

Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma intézményvezető helyettese, Dancs 

Józsefné, valamint a SZEOB nyugállományba vonult óvodai intézményegység-

vezetője, Kocsisné Bucsi Etelka részére ítélte oda.  

Június 4-én: Budapesten tárgyaltam  újra a tornacsarnokkal kapcsolatban 

Június 5-én:  a Ferrosüt Kft-nél tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző is. 

örömmel és tisztelettel jelenthetem, hogy sikerült olyan alkut kötnünk a tulajdonosokkal, hogy 

a kenyérgyár a középtávú tervekben itt marad Szentgotthárdon. 

Majd a Kézilabdacsarnokkal kapcsolatban egyeztettünk. 

Június 7-én: a Nemzetközi Ifjúsági Fúvószenekari Találkozón Kovács Márta képviselő 

köszöntötte a megjelenteket. 

Június 11-én: a Kerékpárúttal kapcsolatban egyeztettünk. 

Június 12-én: pályázati megbeszélést tartottunk. 

Aztán Szombathelyen Fodor Istvánnal, a Tankerület vezetőjével, majd Kőszegen Godavszky 

Beáta tervezővel tárgyaltam. 

Majd a kézilabda utánpótlás szezonzáró estjére szóló meghívásnak tettem eleget. 

Június 13-án: a Várkert projekttel kapcsolatban bejárást tartottunk, majd a Bűnmegelőzési 

ülésen vettem részt. 

Június 14-én: tartottunk PKKE, TDM, valamint Muraba megbeszélést. 

E napon a Nyugdíjas Egyesület szervezésében, a Gondozási Központban megrendezett 

sportdélutánon köszöntöttem a megjelenteket, majd a Széchenyi István Általános Iskola 

ballagási ünnepségén vettem részt. 

Nagyszabású kerti összejövetellel ünnepelték a szlovén államiság 28. évfordulóját pénteken a 

Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusán. Egyúttal ez volt az augusztusban 

leköszönő főkonzul, Dr. Boris Jesih utolsó hivatalos fellépése. 

Ezen ünnepen polgármesteri díszoklevelet adományoztam a leköszönő főkonzulnak.  

Június 15-én: a XIV. Kistérségi Forgatagra szóló meghívásnak tettem eleget.  

E napon Máriaújfaluban vettem részt az I. Családi Napon. 

Majd a rábatótfalusi focicsapat szezonzáró estjén tettem tiszteletemet. 

Június 16-án: a Zeneiskolánál, Nagy Imre és mártírtársai  újratemetésének 30. évfordulója 

alkalmából tartandó megemlékezésre és koszorúzásra szóló meghívásnak tettem eleget. 

Június 17-én: Szombathelyen a Vasivíz Zrt. soron következő közgyűlésén vettem részt. 



E napon a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság tartotta rendkívüli ülését, majd ezt 

rendkívüli testületi ülés követte.  

Az Interreg SI-HU Együttműködési Program keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata, 

Lendva Város Önkormányzata a muraszombati PRAK TV AS céggel konzorciumban 2019. 

június 18-án pályázatot nyújtott be, melynek célja, hogy a magyar-szlovén határ menti 

régióban szorosabbra vonja az intézményi együttműködést az éghajlatváltozás okozta negatív 

környezeti hatásokra való felkészülés terén. 

A támogatás elnyerése esetén a projekt keretében közös klímavédelmi stratégia és akciótervek 

készülnek, továbbá Szentgotthárdon és Lendván egy-egy klímavédelmi bemutató intézkedés 

és fásítás valósul meg. 

Az együttműködési dokumentumokat Hivatalunkban a konzorciumvezető 

muraszombati PRAK TV AS cég képviselője, Simon Balažic jelenlétében írtuk alá. 

E napon Kistérségi ülést tartottunk. 

Június 18-án: intézményi kontrollt tartottunk. 

Majd az Arany János Általános Iskola felújításával kapcsolatban helyszíni bejárást tartottunk. 

Június 19-én: vette kezdetét a Szerelmesek Fesztiválja rendezvénysorozat, amely idén is 

számos programmal várta az érdeklődőket. Itt volt a Kaposvári Roxínház, Pokorny Lia, Őze 

Áron, a Fourtissimo, a Thália Tanoda, a Pa-Dö-Dö, Lakatos Levente, Vujity Tvrtko és a 

Zenevonat produkció az LGT sztárjaival. Köszönet a rendezvény lebonyolításáért a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület munkatársainak!  

Június 20-án: Ámmer Gergely szobrásszal tárgyaltam a rábatótfalusi szoborfelújítással 

kapcsolatban, délután pedig a Városi Gondozási Központ juniálisán tettem tiszteletemet.  

Június 21-én: ülésezett a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, majd pedig a Városi 

Gondozási Központ juniális rendezvényén vettem részt.  

Június 22-én: a „Közlekedik a család” elnevezésű országos versenyre érkező családokat 

köszöntöttem a rendezvény megnyitóján a Hotelban.  

Június 23-án: Keszthelyen e verseny ünnepélyes díjátadóján Labritz Béla alpolgármester 

képviselte a várost, valamint átadott egy ajándékcsomagot a szentgotthárdi autós ügyességi 

versenyen legjobban teljesítő család részére.  

Június 24-én: ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság és az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, valamint tárgyalt az Idősügyi Tanács is.  

Június 25-én: 1 fő tett állampolgársági esküt.  

A polgármester szabadsága: 

2019. június hó: 

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

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 



június                      13-19          5 nap 

Összesen:                                   5 nap 

 

június                                         - nap 

Összesen:                                  - nap 

 

Dr. Sütő Ferenc: Két eseményről szeretnék beszámolni, aminek magam is részese voltam. 

Június 3-án szervezte meg Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa, Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület és a helyi Egészségfejlesztési Iroda közösen az idei Szentgotthárdi Ifjúsági Napot. 

A program központi témája az egészséges életmód és a sport volt. Ezúton is köszönöm a 

partner szervező, Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens munkáját. Június 22-23. között, tagja 

voltam annak a delegációnak, akik elutaztak a vajdasági Tóthfaluba, a falu alapításának 110. 

évfordulója alkalmából rendezett kétnapos ünnepségre. A küldöttséget Kissné Köles Erika 

szlovén országgyűlési szószóló vezette. Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatta. Szeretném tájékoztatni Önöket, nem is olyan régen a magyar Országgyűlés 

határozatban fogadta el, és nyilvánította a 2020. évet a nemzeti összetartozás emlékév évének. 

Kovács Márta Mária: Polgármester úr a beszámolóban megemlített három rendezvényt, ahol 

jómagam szervező vagy képviselő voltam. A Nemzetközi Ifjúsági Fúvószenekari Találkozó 

kapcsán szeretném megköszönni a szervezőknek a programot. Ez egy új kezdeményezés a 

városban. A Kistérségi Forgatagon szervezőként és képviselőként is köszöntöttem a 

jelenlévőket, Kétvölgy volt a kiemelt település, ezúton is köszönjük Kétvölgynek a jelenlétet, 

a kiállítást, a kóstolót és a zenekart. Rendkívül jó hangulatú esemény volt. A Refektóriumba 

Nyárköszöntő hangverseny volt, köszöntöttem a résztvevőket, kedves esemény volt ez is. A 

két ülés közti anyagban, kérésemre kerültek felsorolásra azok az ingatlanok amelyek 

Szentgotthárdon az önkormányzat tulajdonában vannak, de jelenleg nincsenek hasznosítva.. 

Rábafüzesen van a legtöbb olyan ingatlan amely jelenleg még hasznosításon kívüli. 

 

Dr. Haragh László: Június 4-én a Széll Kálmán Polgári Egyesület, szervezett ünnepséget a 

nemzeti összetartozás napja alkalmából, koszorúztunk, mécsest gyújtottunk a megemlékezés 

kapcsán a Hősök szobránál. Máriaújfalui sportegyesület kézilabda szakosztálya június 10-én, 

éremátadó ünnepséget tartott, ahol a helyezésüknek megfelelő érmet osztották ki. A Városi 

Gondozási Központ egy egész rendezvénysorozatot szervezett most a nyár elején, hat 

rendezvényt szerveztek. A szervezők, rendezők és a Gondozási Központ vezetője nagyon 

alapos , szép munkát végezetek, köszönet érte. 

 

Huszár Gábor: Amenniyben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 



 

119/2019. 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: 

A város és városrészi temetők állapotának helyzete, felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Két bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Haragh László: Sokszor ér bennünket figyelmeztetés, hogy a temetők állapotával 

törődjünk, figyeljünk rájuk. Egy körülbelül nyolc-kilencezres városnak kilenc temetőről kell 

gondoskodni, az összes alapterület 63 ezer négyzetméter. Ilyen nagyságú temető területtel 

megyei városok rendelkeznek, ennek ellenére úgy értékelem, hogy Szentgotthárdon rendben 

vannak a temetők. 

 

Huszár Gábor: Ezt mindenképpen én is elmondtam volna, 6,5 hektárnyi területet 

üzemeltetni, rendben tartani nem kis feladat. Én nem mondanám, hogy az összes temető 

mindig nagyon szépen rendeben van, sajnos az a helyzet mire körbe érnek mind a kilenc 

temetőn addigra már az első amit elkezdek, addigra már nagyobb a fű mint kellene. Bizottsági 

ülésen jelen volt Gál József a SZET Kft. igazgatója, külön felhívtuk a figyelmét, hogy a 

temetők olyan szakrális helyek az emberek szívében, ahova különös figyelmet kell fordítani. 

Szót kérő Képviselőket kérem, ne menjünk bele vitába, melyik városrészen, melyik 

ravatalozót kell felújítani. Van erre egy tervünk, a következő költségvetési tervünk 

tartalmazni fogja azokat a lépéseket, amelyekkel a temetőket szépen meg tudjuk újítani. 

 

Virányi Balázs: Szeretném a mi bizottságunk javaslatát ismertetni, javasoljuk a határozati 

javaslat 1.és 2. pontját elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a beszámolóban felsorolt 

megoldandó feladatokról készüljön egy több évre szóló program.  

 

Huszár Gábor: Nehogy azt higgye valaki, hogy mi nem rendelkeztünk ilyen tervvel. Zsidán 

hiába erősítettük meg az észak-nyugati falat,az újra megmozdult, tehát folyamatosan ezeket a 

terveket felül kell vizsgálnunk. 

 

Lábodi Gábor: Egyetértek azzal, hogy ütemtervet kell létrehoznunk. Látjuk a SZET Kft. 

beszámolójából mennyi megoldandó probléma van a temetőkben. Azt javasolnám, 



kizárólagosan szakmai alapon dőljön el, melyik problémákat és hol kell a legsürgősebben 

megoldani, ne politikai döntés szülessen ebből. 

 

Huszár Gábor: Nem gondolom, hogy a temetők helyreállítása bármikor is politikai döntés 

lett volna. Természetesen ennek így kell történni. 

 

Dr. Haragh László:  A sírmegváltás esetében,a lejárati időt a rendeletünk úgy írja, hogy jól 

látható helyen ki kell írni, hogy melyik az a sír amelynek megváltása 

szükségeltetik..Javaslatom, hogy egy táblát a megváltandó sírra is tegyünk rá. 

 

Huszár Gábor: Nem tudom támogatni ezt, kellemetlen lehet a hozzátartozóknak. A 

ravatalozók falán kint vannak azok a táblák. Abban egyetértünk, hogy azokat a táblákat 

jobban láthatóvá kell tenni. 

 

Virányi Balázs: Ismerjük a problémákat, a finanszírozás ütemezésére kell készíteni egy 

tervet. 

 

Huszár Gábor: A finanszírozást és az ütemezést felülírja az élet, hiszen ez egy friss 

információ, hogy a jó néhány millió forintot ráköltöttünk a zsidai ravatalozóra, és most 

hallottuk egy pár nappal ezelőtt, hogy az északi sarok újra megmozdult, azt az épületet 

azonnal meg kell támasztani, tudják ezt a műszaki kollégák bízzuk rájuk, a testület dönteni 

fog a jövő évi költségvetésben ezekről a beruházásokról.  

Szavazás következik, az Eszköz kezelő Bizottság kiegészítésével a határozati javaslat 1. és 2. 

pontjáról. 

 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

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

 

120/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati új 

rendelet szövegtervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte azzal, hogy 

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének véleményét ki kell kérni 

különösen a rendeletben megfogalmazott díjakról, majd ezt követően az új rendelet – 

tervezetet ismét a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft. 

2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, a szentgotthárdi 

temetők üzemeltetéséről szóló beszámolóját megismerte és az abban foglaltakat elfogadja, 

azzal a kiegészítéssel, hogy a beszámolóban felsorolt megoldandó feladatokról-fejlesztésekről 

készüljön egy több évre szóló program. 



Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. 

Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Dr. Haragh László: Meg szeretném köszönni az Értéktár Bizottság munkáját, és várjuk a 

Széll Kálmánról szóló könyv megjelenését. 

 

Dr.Frank Róza: A tevékenység beszámolóját valamennyien olvasták, ahhoz nem kell 

hozzászólnom, esetleg ha van valakinek kérdése, válaszolunk. Az értéktárral kapcsolatban két 

dolgot szeretnék mondani, ebben az évben viszonylag kevés értéket tudtunk az 

Értéktárunkhoz hozzá csatolni,mert a város lakóitól nem kaptunk ajánlatokat. Azok a lakosok 

akik úgy érzik, hogy valamire még fel kéne hívni az ország figyelmét, és van ötletük, jó lenne 

ha ezeket az ötleteket megadnák nekünk,a hozzá tartozó információkkal együtt. A 

Polgármester úr beszámolójába láttuk, hogy a szentgotthárdi kenyér, mint olyan, az is az 

Értéktár része lehet. Ugyanide tartozhat a Hopplá Fesztivál, ami nagyon sok éve a városnak az 

egyik nyári eseménye, de ehhez az kell, hogy valaki kézbe vegye az ügyet. Az Értéktár 

Bizottságnak az a feladata, hogy ezeket az értékeket illetve a velük kapcsolatos információkat 

koordinálja és az adatbázisba bevezesse. 2016. évben volt egy olyan kiállítása a Honismereti 

Klubnak, itt lent az önkormányzat folyosóján, hogy Szentgotthárdi értékek egykor és ma. Ez 

akkor is nagy sikert aratott, és sokan vannak a mai napig is, akik megkérdezik tőlem illetve 

tőlünk, hogy hol vannak ezek a képek, hol lehetne őket megnézni. Azt válaszoljuk, hogy lent 

a pincében. Mi azt javasoljuk az önkormányzatnak, hogy a szépen berendezett folyosóra ki 

lehetne tenni a képeket. Nem kívánna nagy beruházást. Úgy gondolom,hogy az önkormányzat 

önképét javítaná. Nem esett szó róla, hogy tegnap volt a Múzeumok Éjszakája, Polgármester 

úr és két képviselő, Márta és Haragh képviselő úr megtiszteltek bennünket azzal, hogy 

eljöttek. A Kubinyi pályázat forrásából létrehozott két interaktív játékunkat kipróbálták. 

Viszont hiányoltuk tisztelt Virányi képviselő urat, aki az előző Képviselő-testületi ülésen, 

igencsak csúnyán nyilatkozott a Múzeumról, a Múzeum által bemutatott ,a financiális 

dolgokról. Nagyon örülünk annak, hogy lehetőségünk van a különböző fejlesztésekre. A 

Honismereti Klub teljes létszámmal azon igyekszik, hogy a város értékeit minél inkább, 

közvetítsük a hozzánk fordulókhoz. 

 

Huszár Gábor: Nagyon, nagyon jó ötlet a folyóson való elhelyezés. Ha arról kapnék egy 

listát, hogy milyen és mekkora keretek kellenének, akkor erre kerítünk forrást és kitesszük 

még a nyár folyamán akár. Mert, nagyon sok csoport jön ide épületet látogatni, én magam is 

vezetek csoportot. Kivétel nélkül mindenki azt mondja, hogy viszik haza a hírt, hogy náluk is 

legyen ilyen. Ezzel igenis nekünk dicsekedni kell. 

 

Virányi Balázs: Azt gondolom nekem képviselőként nem az a dolgom, hogy a határokat 

próbáljam kicsit tágítani. Sajnálom, ha úgy értelmezik, hogy én csúnyán nyilatkozom erről. 

Azt gondolom nem kell felróni, mert bármilyen oka lehet annak, hogy miért nem tud eljutni 

egy meghívásos időpontra valaki. A város és környékének ókori történelmével kapcsolatosan, 



régi kiadványokban lehet utalásokat találni, hogy római kori gyereksír feltárások voltak, 

kérdésem az lenne, mit terveznek, terítéken van az ókori irány? 

 

Dr.Frank Róza: Ókorral kapcsolatban tudtommal 1980-ban készült monográfia, 

Szentgotthárd és környéke ókori helyzetét elég pontosan leírja. A városközpont építésekor 

megtalálták a várárkot, amelyet feltártak, elmeztek és utána vissza temettek. Nem tudok róla, 

hogy ezzel kapcsolatban lennének újabb kutatások. 

 

Lábodi Gábor: Szeretnék gratulálni és elismerő szavakat mondani a Helyi Értéktár 

Bizottságnak illetve a Honismereti Klub munkájáról. Nagyon, nagyon szép dolgokat tesznek a 

városunk érdekében. Egy észrevételem lenne.szerintem Szentgotthárd értékeihez hozzá 

tartoznak a szentgotthárdi művészek alkotásai is. Sajnos a mai napig sincs olyan terem, ahol 

lenne egy állandó tárlat szentgotthárdi művészek alkotásaiból. 

 

Huszár Gábor: Képviselő úr, néhány határozati javaslattal később fogunk dönteni arról, hogy 

az első lépést megtegyük,egy olyan épület megszerzése felé ahol akár egy galéria is 

kialakítható lenne. 

 

Virányi Balázs: Ókori témával kapcsolatosan, nem arra gondoltam,. hogy régészeti 

szakmunkát kellene végezni, hanem elsősorban arra, hogy aminek voltak írásos emlékei, vagy 

Rábafüzesen a sírfeltárás kapcsán előjött bronzdelfin és egyebek, vajon ezek fellelhetőek e 

vagy az idő homályába vesztek. Ha fellelhetőek, ezek is tudnák gazdagítani a Múzeumot. 

 

Kovács Márta Mária: A korábbihoz képest a jelenlegi Múzeumunk óriási fejlődésen ment 

át. Most több nyelven tudnak tájékozódni a látogatók.Tervezzük a Múzeum további 

fejlesztését. Büszkék lehetünk a Múzeumunkra. 

 

Huszár Gábor: Köszönöm szépen, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

121/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Honismereti Klubnak és 

Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságnak a települési értékek adatbázisáról szóló 

beszámolóját megismerte és köszönetét fejezi ki az eddigi eredményes munkáért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 

tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 



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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

Kovács Márta Mária: Hozhatunk rendeleteket, próbálhatjuk szabályozni a 

környezetvédelmet itt Szentgotthárdon, amikor saját magunk, a város polgárai rendszeresen 

megszegik ezeket a szabályokat, és nem veszik figyelembe azt, hogy a környezetüket az itt 

élő lakosságot. Nyár eleje óta folyamatosan problémák vannak azokban a kiskertekben, ahova 

pihenni, jó levegőt szívni mennek ki az emberek. Problémát okoznak a rendszeresen szemetet 

oda hordók, a lebontott kábelek külsejét égetik. Ausztriából odahordják az újságokat. 

Szeretném felhívni a városban élők figyelmét, hogy legyenek tekintettel egymásra, és 

próbáljanak jogkövető magatartást tanúsítani. 

 

Huszár Gábor: A két ominózus eset kapcsán, Jegyző úrral elindítottunk egy bizonyos fokú 

eljárást. Megtettük a lépéseket, reményeim szerint ezek a tevékenységek hamarosan  meg 

fognak szűnni. A legjobban azok a kiskert tulajdonosok tudnak tenni, akik ezt naponta 

tapasztalják, ha ők nem tesznek bejelentést,akkor mi nem tudunk róla. 

 

Dr. Haragh László:  Tegnap az Idősügyi Tanács egyik napirendi pontja szintén 

környezetvédelmi rendeletünk volt. A város tisztasága irigylésre méltó, ettől függetlenül én is 

azt látom, hogy még nem tanulták meg az emberk a szelektív hulladék gyűjtést. Kérek 

mindenki, hogy a szép új Várkertünket óvják. A rendelettel kapcsolatban, én nem találtam az 

üveg visszagyűjtési pontok között a sportpályát. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 
 

 

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

határozatot hozta. 

 

122/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő:  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Huszár Gábor: Figyelem rendelet alkotás, szavazás következik. 

 
 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal a rendeletet megalkotja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  15/2019. (VI. 26.) 

önkormányzati rendeletea helyi környezet- és természetvédelem szabályairól. 

 

 

 



 

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 
 

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

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

123/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére a(z) 

 

a.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete kiállítás megnyitó szervezésére 

irányuló kérelmét 60 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.   

 

b.) SZEMLE Egyesület Ifjúsági Alkotótábor szervezésére irányuló kérelmét 146 000 

Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.   

 

c.) Horgászegyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét 120 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 

d.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány művészeti tábor szervezésére irányuló 

kérelmét 300 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 



e.) Nagyboldogasszony plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 250 

000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 

f.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét 300 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2019. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

g.) Német Nemzetiségi Önkormányzata olvasótábor szervezésére irányuló kérelmét 

100 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.   

 

h.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét 300 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2019. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

i.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére 

irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a 

Pénzügy részére 2019. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

j.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület ablakcserére irányuló 

kérelmét 288 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 

k.) Farkasfa Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét 250 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2019. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

l.) Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi Nemzetközi művésztelep 

szervezésére irányuló kérelmét 1 000 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2019. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. október 15.  

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 14. pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 



 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 
 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 

Lábodi Gábor: Bizottsági ülésen beszélgettünk az üzleti terv, bevétel és kiadás 

eredményéről. Ígéretet kaptunk, hogy tájékoztatót kapunk, fizető parkoló kiadásairól, 

lebontva. Nem is olyan rég volt téma, hogy a zöld rendszámú autók ingyen parkolhatnának a 

városban. Nem voltam ezzel tisztában, hogy mit takar a zöld rendszám. Zöld rendszámot az az 

autó kaphat, amelyik 25 km-t képes megtenni elektromos hajtással. Tehetünk olyan gesztust, 

tényleges elektromos hajtású autóknak, regisztrációt követően, hogy ingyenes lehetne a 

parkolás. Ez lenne a javaslatom. 

 

Huszár Gábor:  Az éjszaka folyamán kaptam meg azt az új táblázatot, amit a bizottsági 

ülésen kértünk. A parkolásunk 5 939 478 Ft tiszta eredményt tud felmutatni, a felosztott 

költségek 603 000 Ft. 

 

Dr. Haragh László:  A parkoló rendeletünk létrehozásának fő oka, a kevés parkoló hely volt. 

Attól, hogy zöld rendszámú autók parkolnak, attól nem fog megoldódni a városi közlekedés. 

Meggondolandó, parkolóhelyek, parkolóház létrehozása. 

 

Huszár Gábor:  Egy televíziós műsorban, nagyvárosok közlekedésével foglalkozó 

szakembereket kérdeztek. Az elmúlt 10 évben megduplázódott a városi parkolásban résztvevő 

gépkocsiknak a száma. Én már több vállalkozónak fölvetettem a parkolóház ötletét, jelenleg 

nincs még ilyen építési szándékuk. 

 

Vörös Gábor: Az elektromos autó, ugyan úgy szennyez, az elektromos áramot elő kell 

állítani. Jelenleg az elektromos autók akkumulátorainak megsemmisítésére nincs technológia. 

 

Huszár Gábor:  Nagyon összetett probléma ez. 

 

Lábodi Gábor: Az elektromos energia előállítása szennyező, ezen kell változtatni. 

 

Virányi Balázs: A villamos energia rendszer,az egy összetett bonyolult rendszer. Sajnos nem 

lehet csak megújuló energiákra alapozni a villamos energia igény kielégítését. Úgy gondolom, 

hogy nem kell kivételt tenni a 0 emisszió kibocsátású autókkal még. 

 

Dr. Haragh László:  Ha megnézzük, hogy a megújuló energia forrásoknak mennyi a 

költsége, és ebből mennyit vetítenek a lakosságra, akkor sokkal elszomorítóbb képet kapunk. 



 

Huszár Gábor:  Szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

124/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft. 

Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének átalakításához készített beszámolóját 

elfogadja.  A parkoló bérletek díjszabásának módosítására a Képviselő – testületnek az év 

második felében vissza kell térnie.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

Huszár Gábor: Kérem a Testületet, hogy támogassák az önrészhez való hozzájárulást, mivel 

olyan nagyságú, általunk nem finanszírozható, beruházások valósulhatnak meg. 

 

Dr. Haragh László:  Ebből a pénzből olyan fejlesztést tudna csinálni az említett sport körök, 

ami, a mi Bizottságunk szerint is megérdemli, hogy támogassuk. 

 

Virányi Balázs: A mi Bizottságunk nem tárgyalta ezeket az anyagokat, a saját véleményemet 

tudom mondani. Tervezzük,hogy egy kedvezményesebb díjért, esetleg az általunk adott 

támogatás erejéig, igénybe vennénk azt az eszközt ami ennek a beszerzéséből fog történni. 

Mindazon által támogatom. 

 

Huszár Gábor: A város szempontjából is jó hozadéka tud lenni egy gép vásárlása. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

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

 

125/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

számára a TAO pályázat megvalósításának önrésze vonatkozásában 



1.1. 1.671.500, - Ft támogatást biztosít az utánpótlás nevelés céljára  

1.2. 1.863.044,- Ft támogatást biztosít a tárgyi eszköz beszerzés (kisbusz) céljára 

azzal, hogy a Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, 

továbbá a Támogatott az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin 

támogatóként megjeleníti. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kezdeményezi, hogy a 

2019. évi TAO támogatáshoz biztosított önrész ellentételezéseképpen szülessen 

együttműködési megállapodás az Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata 

között arról, hogy az Önkormányzat az adott támogatás mértékéig, az egyesületi munka 

zavarása nélkül legyen jogosult a beszerzendő jármű használatára önkormányzati illetve 

önkormányzati intézményi feladatok ellátása érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

4./ Napirendi pont: 

Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

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

 

 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat A pontját., az alábbi határozatot hozta. 

 

126/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábatótfalui SE számára a 

TAO pályázat megvalósításának önrésze vonatkozásában 

1.1    844.430, - Ft támogatást biztosít az utánpótlás nevelés céljára  

1.2    2.981.279,- Ft támogatást biztosít a tárgyi eszköz beszerzés céljára 

azzal, hogy a Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, a 

Támogatott az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin támogatóként 

megjeleníti, továbbá az Egyesület tulajdonában lévő pályakarbantartó gép(ek) 

használatával kapcsolatban megállapodást kell kötni az Önkormányzattal. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

5./ Napirendi pont: 

1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

Huszár Gábor: Pénzügyi bizottság  tárgyalta. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. Figyelem, rendelet alkotás. 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal a rendeletet megalkotja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi 

költségvetéséről szóló 1/2019.(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

6./ Napirendi pont: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Sokszor módosította már a mindenkori Képviselő-testület, ezt a rendeletet. 

Azt gondolom,jó irányba megyünk ezzel a rendelettel. mindhárom bizottság elfogadásra 

javasolja a 1.sz. melléklet szerint. Van ezzel kapcsolatos kérdés? Szavazás következik. 

Figyelem, rendelet alkotás. 

 

 

A képviselő testület 7 igen 0 nem 1 tartózkodás  szavazattal a rendeletet megalkotja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   17/2019. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

7./ Napirendi pont: 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 



 

Huszár Gábor: Két bizottságunk tárgyalta, van ezzel kapcsolatban kérdsé, kiegészítés? 

Szavazás következik. Figyelem, rendelet alkotás. 

 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal a rendeletet megalkotja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019.(VI.26.) 

önkományzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/2019. (I.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

8./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítása – Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Képviselő társaknak szeretném elmondani, hogy nem arról van szó. hogy 

nem támogatnánk a Brenner Alapítvány kérelmét. Egyszerűen arról van szó, hogy mi itt 

Szentgotthárdon úgy látjuk Brenner János emlékhely kialakítása, zarándoklat szervezése 

sokkal komplexebb rendszer, mint, hogy most egy határozattal egy helyre koncentrálva 

tudnánk ezt elfogadni. Ezért kérjük, Székely püspök atyával való egyeztetés után, közösen 

gondoljuk tovább. Van kérdés ezzek kapcsolatban? Szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

127/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brenner János Emlékhely 

Alapítvány által a Szentgotthárd 090/45 hrsz-ú ingatlanon kezdeményezett templom és 

közösségi ház építése érdekében a rendezési terv módosítását jelen formában nem tudja 

támogatni, ugyanis nem látja biztosíthatónak az ingatlan vonatkozásában sem a közművek, 

sem a szükséges közlekedési keresztmetszetek kialakítását. Az Önkormányzat a 

zarándoktemplom és zarándokház más szentgotthárdi helyszínen történő kialakításával 

azonban egyetért. 

 

Határidő: közlésre, azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 



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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Járuljunk, hozzá ahhoz ismét, hogy a város olyan ingatlannal gyarapodjon,  

ami jelenleg rossz állapotban van, azonban a jó munka meghozza gyümölcsét. 

 

Kovács Márta Mária: A Pénzügyi Bizottság a bérlakás jogcímet jelölte meg. Aggodalmamat 

fejezem ki pénzügyesként, egy olyan célt is megjelölünk, amit fent kell tartanunk, aminek 

csak erkölcsi haszna lesz. Arra kellene törekednünk, hogy olyan célokat jelöljünk meg aminek 

inkább bevétele lesz a városnak. 

 

Huszár Gábor: Ez így igaz, az a baj, hogy a kultúra oltárán való tevékenység papíron, 

materiális alapon, soha ki nem mutatható költséget jelent. Nekem meggyőződésem, hogy 

sokkal nagyobb a hozadéka, mint az amit mi a másik oldalról pénzben beleteszünk. 

 

Virányi Balázs: Mi azt gondoljuk, hogy a kultúra oltárán is lehet úgy áldozni, hogy abból 

anyagi bevétel is legyen. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 
 
 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1-5 pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

128/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában, 

tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125 Budapest, Diós 

árok 3.) és a Markusovszky Egyetemi Kórház (9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.) 

vagyonkezelésében lévő 9970 Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz., szentgotthárdi 1443 

helyrajzi számon felvett, lakóház, udvar megnevezésű, 776 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 9. pontjában meghatározott feladatainak 

ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és lakásgazdálkodás (bérlakások kialakítása) 

és/vagy kulturális célra kívánja felhasználni. 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő valamennyi költség megfizetését Az igényelt ingatlan nem áll 

(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.  

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 9970 Szentgotthárd, Baross 

G. u. 8. sz., szentgotthárdi 1443 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 



adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 

valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 9970 Szentgotthárd, Baross 

G. u. 8. sz., szentgotthárdi 1443 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

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

főtanácsos 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Soós Judit ingatlan felajánlása (Szentgotthárd 403/40 hrsz-ú ingatlan). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Ez az az ingatlan ami a Kethelyt és Zsidát összekötő, Örökzöld utcának része 

ami beszűkül. Igazából ennek akkor van értelme ha 403/41 hrsz-ú ingatlan is tulajdonunk lesz, 

és a vele szemközti ingatlan is. Ezekből az ingatlanokból, néhány méternyi területet,ehhez az 

úthoz hozzá kell csatolni. Hiába szélesítjük meg az Örökzöld utunkat a 403/40-en, ha az utána 

következő ingatlan részéből nem tudunk útszélesítés céljára kivenni területet, akkor az 

egésznek nem sok értelme van. Mindazon által a bizottságok javasolják, hogy ezt az ingatlant 

vásároljuk meg. Ezért az ingatlanért maximum 3000,- Ft/m2 tudunk kínálni. Az időpontról, az 

ütemezésről nem döntünk. Szavazás következik. 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1 pontját., az alábbi határozatot hozta. 

 

129/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi 

403/40 hrsz-ú, természetben: Szentgotthárd, Örökzöld u. 11. sz alatti, 994 m2 területű 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 3000,- Ft/m2 áron történő megvásárlásához.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

11./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés (szentgotthárdi 2230 hrsz.). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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



 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: Két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Ez az a bizonyos rábafüzesi 

kavicsbánya terület. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 

 

130/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2230 hrsz-ú, 

9073 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra Csiki Attila 4025 

Debrecen, Piac u. 1. sz. alatti lakossal történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá 

a 102/2019. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és 

2.500.000,- Ft vételárért.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

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

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

kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

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

Felelős: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

III. EGYEBEK 

 

Labritz Béla:  Kérésem van a környezetét, természetét védő és szerető lakosság felé. Csak az 

ősz folyamán lesz lomtalanítás a térségben, addig viszont a Zöldudvar felkészült, a 

felhalmozott törmelék és egyéb lom oda szállítható. Elektronikus hulladékot egyben, nem 

bontott állapotban tud átvenni a Zöldudvar.  

Kovács Márta Mária: Műszaki iroda vagy a SZET Kft. felé jeleznék egy problémát. A 

Széchenyi út 3. bérlakás magasan lévő, csatornája el van dugulva vagy szét van csúszva, az 

épületre, a járdára ömlik le a víz.  

Virányi Balázs: STKH Kft-től kérünk beszámolót a környezetvédelmi anyagunkhoz. 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  11:04 órakor 

bezárja.  

 

k. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző h. 


