
 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-12 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

09:00  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, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van:  Vörös Gábor képviselő, 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    Horváth R. László a sajtó képviselője, 

    Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

Dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője, 

Uhor Anita, Család-és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője 

Dr. Klósz Beáta, Rendelőintézet Szentgotthárd  

intézményvezetője 

    Molnár Piroska könyvtárigazgató 

Aknay Imre, háziorvos 



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. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé „ Zöld Szentgotthárd 

cím”,című előterjesztést. 

Huszár Gábor: köszönöm szépen, szavazás következik sürgősségi napirendi pont felvételéről. 

  

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

határozatot hozta. 
 

89/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

„ Zöld Szentgotthárd cím”,valamint zárt ülésen tárgyalja a testület a „ Régióhő Kft. 

beszámolója és üzleti terve.”, “Szentgotthárdi 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 

1205/3, 1205/4, 1205/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (akasztódombi ingatlanok).”, 

„Kitüntetési javaslat Szentgotthárd Közoktatásáért Díjra.”, „Kitüntetési javaslat a 

„Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásért Díj”-ra.”, és a „ Kitüntetési javaslat a 

„Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”-ra.” 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 / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

2./ Napirendi pont: 

A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkormányzati bérlakások 

általános állapotáról, a szükséges felújítások, karbantartások lehetőségeiről. Beszámoló az 

önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. 

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 hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről, a vállalkozó háziorvosok, 

fogorvosok munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

2./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási kérelme. 

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: 

Család- és Gyermekjóléti Központ álláshely betöltése iránti kérelem. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

4./ Napirendi pont: 

Gotthárd-Therm Kft. törzstőke megfelelése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

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

5./ Napirendi pont: 

Rákóczi Szövetség kérelme a Magyar Iskolaválasztási Program támogatására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 



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

 Bizottsága / 

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

6./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

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: 

Leader pályázati lehetőség a színház fejlesztésére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 13. 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 / 
 

8./ Napirendi pont: 

Súlykorlátozás felülvizsgálata Farkasfa településrészen. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

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

 

9./ Napirendi pont: 

1/2019. (I. 31.) 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: 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés (Szentgotthárd, Alkotmány u. 39.). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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



 

12./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés (Szentgotthárd 2230 hrsz.). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

13./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíj-

hátralékáról. 

Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

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: 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. társasház felújítása (Vincze Csaba kérelme). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

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

15./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 21. 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 / 

 

16./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

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

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

 

17./ Napirendi pont: 

Zöld Szentgotthárd cím 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. 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 / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Rendhagyó módon kezdjük ülésünket, egy megállapodás aláírásával.  

 

Szentgotthárd város Ifjúsági Tanácsa képviseletében Dr. Sütő Ferenc elnök, valamint  az  

Egészságfejlesztési Iroda képviseletében Dr. Klósz Beáta aláírják akét szervezet közötti 

együttműködési  megállapodást.  

 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 

Április 26-án: Top Ipari Park-os megbeszélést tartottunk. Majd Szombathelyen Harangozó 

Bertalan kormánymegbízott úrral tárgyaltam. 

E napon a Babasétányon,  Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző által koordinált „Minden 

születendő gyermeknek ültessünk egy fát” című programon Kovács Márta képviselő asszony 

köszöntötte a szép számmal megjelent szülőket és gyermeküket.  

Április 29-én: Szombathelyen a Vasivíz Zrt. rendkívüli közgyűlésén vettem részt. 

Majd nagyvezetői értekezletet tartottunk. 

E napon a fehringi hivatalban a  „City Cooperation- Raabzentrum“ projekttel kapcsolatban 

egyeztetett Labritz Béla alpolgármester úr, Kozó-Németh Erszter pályázati ügyintéző és 

Dancsecs Réka, a Muraba vezetője. 

Április 30-án: Dr. Unger István Zoltán tűzoltó ezredesnek, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének nyugállományba vonulása alkalmából egy 

fogadással egybekötött beszélgetésre szóló meghívásnak tettem eleget. 

Május 1-én: részt vettem Boldog Brenner János boldoggá avatásának első 

évfordulója alkalmából Szentgotthárd-Zsidán a Szombathelyi Egyházmegye által rendezett 

zarándoklaton. 

Május 2-én: Budapestre utaztam, kaszagyár, tornacsarnok illetve a külögyminisztériumba ahol 

az ETT finanszírozása volt a tárgyalásnak a fő vonala. 

Május 3-án: a III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola ballagási ünnepségén vettem 

részt. 

Aztán a munkásszállóval kapcsolatban helyszíni bejárást tartottunk. 

Majd Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos a térség 

országgyűlési képviselőjével, V. Németh Zsolt Miniszteri Biztos úrral közösen adtak 



tájékoztatást Felsőszölnökön az Országos Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 

Konferenciatermében a Magyar Falu Program pályázati lehetőségeiről, a július 1-jével 

bevezetésre kerülő falusi CSOK kérdésköréről, a Kormány családpolitikai intézkedéseiről, a 

május 26-án esedékes európai parlamenti választásokról. A Szlovén Rába-vidék jövőbeli 

fejlődése, a települések, családok, vállalkozások helyzetének előremutató alakulása 

érdekében, a térség nemzetiségi voltára és igényeire tekintettel hangoztak el a fórumon 

hasznos információk. 

E napon Szombathelyen a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent Flórián napja 

alkalmából megemlékezést tartott, mely meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett 

eleget. 

Május 4-én: a Vörösmarty Mihály Gimnázium ballagási ünnepségén vettem részt. 

Május 6-án: a „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” megnevezésű munka 

NYUDUVIZIG projektelemeinek építéséhez szükséges munkaterület átadás-átvételi eljáráson 

vettem részt, ahol jelen volt Doncsecz András városüzemeltetés vezető és Törő Eszter 

műszaki ügyintéző. 

Aznap délután a Színházban került sor hagyományos Gotthárd napi vetélkedőnkre, amelyre 

idén 13 csapat jelentkezett. Molnár Piroska intézményvezető és Talabér Lászlóné, a 

Honismereti Klub tagja értékelte a csapatok munkáját.  

A vetélkedőt a Szentgotthárdi harcosok csapata, Offner Noémi, Leopold Anna és Dämmler 

Rebeka nyerte meg. Második helyezést ért el a Szövetségesek csapata, Hosszú Boglárka, 

Szakáli Gergely és Nagy Zsanett, Montecuccoli triója, Pavlics Bálint, Mesics-Leiner Félix és 

Sztraka Dániel pedig a harmadik helyen végzett. Mindhárom dobogós helyezést elért csapatot 

Katona Beáta tanárnő készítette fel. 

A rendezvényt támogatta Szentgotthárd Város Önkormányzata, Szentgotthárd Város Ifjúsági 

Tanácsa, a Club 3 Étterem és Kávéház, a SZET Szentgotthárdi Kft., a FE-ZO Kft. az Azúr 

Drogéria, Sass Márta és a Gombócos Fagyizó. 

Május 8-án: Lendvára utaztam a művésztelep szervezése körüli tárgyalások folytak, kora esti 

órákban ETT tárgyalások folytak. Ezen a napon hangzott el az a rádió riporta muravidéki 

magyar rádióben, melyben egy lehetséges hulladék égetőről szóltak a hírek. Szerencsére csak 

rémhír terjesztés volt. 

Május 11. és 13. között: Labritz Béla alpolgármester úr, Kovács Márta és Dr. Haragh László 

bizottsági elnökök, Hrabovszky-Orth Katinka, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetője, 

valamint egy hat tagú fúvósegyüttes látogatott el németországi testvérvárosunkba, 

Walldürnbe, ahol az Európa nap keretében ünnepelték meg a város fennállásának 1225. 

évfordulóját.  

Május 13-án: az egykori szentgotthárd–rábakethelyi laktanyaépület átalakításával létrehozott 

korszerű munkásszálló átadására került sor. A 673 milliós költségvetésű beruházáshoz, több 

mint 400 millió forintnyi támogatást adott a kormány, a többi önrész. 

A Himnusz elhangzása után elsőként Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott, 

majd  

Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért 

felelős államtitkára mondott avató beszédet. A nemzetiszínű szalag átvágásával hivatalosan is 

átadták az épületet, amelyet megáldottak a történelmi egyházak képviselői. 



Az állófogadáson V. Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője 

mondott pohárköszöntőt, hangsúlyozva a munka becsületét, a beruházás fontosságát, azt, 

hogy ez, a helyiek kezdeményezésére valósult meg. Az épületet bejárók pedig azt 

tapasztalhatták, hogy egy jó minőségű panzió színvonalán lakhatnak itt a leendő lakók. 

Május 14-én: Őriszentpéteren vettem részt az Őrség Határok Nélkül Egyesület soron 

következő Helyi Bíráló Bizottsági ülésén. 

Majd a TOP Ipari Park projekt, aztán a közétkeztetéssel kapcsolatban egyeztettünk. 

Május 15-én: pályázati megbeszélést tartottunk. 

Majd Szombathelyen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. 

taggyűlésére szóló meghívásnak tettem eleget. 

Aztán Dr. Boris Jesih főkonzul úrral és szlovén befektetőkkel tárgyaltam. 

Május 16-án: Budapesten Marosi Z. Tamással, majd Illéssy Attilával, az Axill Kft. 

ügyvezetőjével, később pedig a Miniszterelnöki Hivatalban és a Kézilabda Szövetségnél 

tárgyaltam. 

Május 18-án: Labritz Béla alpolgármester úrral otthonában köszöntöttük a 90. életévét betöltő 

Gyurits Istvánnét. Egy csokor virággal és egy emléklappal ajándékoztuk meg a családja 

körében ünneplő Bözsi nénit.  

Május 20-án: a Várkert projekttel kapcsolatban garanciális bejárást tartottunk. 

A Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesület szervezésében, az augusztus 2.-3.-4.-én tartandó 

homokfoci rendezvény kapcsán tárgyaltam. 

Május 21-én: délelőtt fogadott Dr. Boris Jesih főkonzul úr, hogy tájékoztatást nyújtson a 

szlovén határ mellé tervezett hulladékégetővel kapcsolatban. 

Az elmúlt időszakban élénk érdeklődés övezte azt a hírt, miszerint Salovci településen, a 

szlovén határ mellett hulladékégető épülhet. Korábban levélben kerestem meg a Szlovén 

Köztársaság szentgotthárdi főkonzulját, aki most megnyugtató hírekkel szolgálhatott. 

Dr. Boris Jesih főkonzul úr tájékoztatása szerint Salovci polgármestere csupán a lehetőségeket 

vázolta fel a település vezetésének, azonban egyáltalán nem kötelezte el magát a község a 

hulladékégető megépítése mellett – információi szerint erre később sem kerül sor.   

Majd a Vörösmarty Gimnázium tornacsarnoka kapcsán egyeztettem. 

Aztán a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa meghívására részt vettem Mirko 

Malle festőművész kiállítás megnyitóján. 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 

szervezésében Capella Cantorum Savariensis koncertjére szóló meghívásnak tettem eleget. 

E napon a Nyugat-Pannon Járműipari  és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. soron 

következő felügyelőbizottsági ülésén Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 

Május 22-én: a Színházban a Harmónia Klub szervezésében Labritz Béla alpolgármester úr a 

Környezet és Természetvédelem térmában tartott előadást. 

Május 23-án: Felsőszölnökön a MURABA ETT közgyűlésén vettem részt, majd a 

szavazatszámláló bizottsági tagok eskütételét vezettem le.  

Május 24-én: Szombathelyen a Vasivíz Zrt közgyűlésén, majd Sárváron a Pannon Thermal 

Klaszter ülésén képviseltem a várost.  

Május 25-én: Nemzetközi Határtalálkozón vettem részt a Hármashatárkőnél.  



Május 26-án: Heiligenkreuzból érkező zarándokokat fogadtam. Ezen a napon városunkban is 

rendben lezajlott az Európai Parlament tagjainak választása, köszönet a Helyi Választási 

Irodának, és a szavazatszámláló bizottságoknak.  

Május 27-én: A Japánból érkező fotósokat fogadtam és vezettem körbe itt a hivatal 

épületében, délután pedig részt vettem a kiállításuk megnyitóján. A menetrendi egyeztetésen 

Labritz Béla alpolgármester képviselte a várost.   

Az őriszentpéteri LEADER közgyűlésen Dr. Gábor László önkormányzati és térségi 

erőforrások vezetővel együtt vettünk részt.  

Május 28-án: tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

Május 29-én: a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, valamint az Idősügyi Tanács 

tartotta ülését. 

A polgármester szabadsága: 

2019. május hó: 

Az Szt/355-11/2019 sz. képviselő-

testületi határozattal jóváhagyott 

szabadságolási ütemterv szerinti 

ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

május                       6-10          5 nap 

Összesen:                                 5 nap 

 

május                      10               1 nap 

Összesen:                                  1 nap 

 

Labritz Béla: Május 4-én rapid sakkverseny volt a Lipában, ahol öt ország részvételévek 

immáron ötödik alkalommal rendezték meg a versenyt, körülbelül 120 versenyző 

részvételével. A walldürni úttal kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, mint a delegáció 

vezetője, természetesen saját költségen, a feleségem is részt vett az úton. Günter Oettinger 

uniós biztos úrral találkoztam ott, akit tájékoztattam a Szentgotthárdon működő gazdasági 

társaságokról, azok eredményeiről. Oettinger úr méltatta Szentgotthárdot.. 

Kovács Márta Mária: Walldürnel folytatnám a beszámolót. A küldöttség része volt a 

zeneiskola jelenlegi és volt diákjaiból összeállt fúvós zenekar, rendkívül színvonalas és jó 

hangulatú műsort adtak. Jól éreztük magunkat, a város vezetése kedvesen és méltón fogadott 

minket. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát programon képviseltem a várost, a 

korábban elültetett fák is szépen nőnek. Civil napot szép időben sikerült megrendeznünk, tíz 

főző csoport volt, köszönjük a részvételüket. Májusfa felállítása két nappal később történt 

meg a rossz időjárás miatt. A Pannon Kapu munkatársai tartalmas, hangulatos, jó programot 

szerveztek a gyermeknapra. 



Lábodi Gábor: A gyereknapon volt egy jótékonysági sütivásár, aminek Mesicsné Kiss 

Noémi volt a főszervezője, egy kisfiú gyógykezelésére majdnem félmillió forintot gyűjtöttek. 

Minden elismerésem ehhez a kezdeményezéshez. Kérdéssel alpolgármester úrhoz fordulok, 

ugyanis a novemberi előterjesztésem kapcsán létrejött egy munkacsoport ami az 

állatvédelemmel foglalkozik. Milyen tevékenységet végzett az a munkacsoport? 

Labritz Béla: A munkacsoport vezetője én vagyok, a szakmai vezetője Szentirmai István aki 

ornitológus. A Deák Ferenc Utca volt bíróság épületéhez hívtak, azt kérdezték, hogyan tudják 

megvédeni a fecskéket. A szúnyogirtással kapcsolatban fel kell venni a kapcsolatot a 

kormányhivatallak, ugyanis ez egy országos szabályozás alapján történik. Abban esetleg lehet 

lépni, hogy az Őrségi Nemzeti Parkkal felvesszük a kapcsolatot, velük együtt kérhetjük, hogy 

ne történjen kémiai szúnyogirtás az Örségi Nemzeti Park egész területén. 

Huszár Gábor: Szúnyogirtással kapcsolatban annyit tudunk jelezni a kormányhivatal felé, 

hogy Szentgotthárd város képviselő testülete úgy gondolja, hogy, erre itt nem biztos, hogy 

szükség van. 

Dr. Dancsecs Zsolt: A vasárnapi szavazáson a jogosultak kereken 50%-a vett részt,ami jó 

eredménynek mondható. Köszönetem fejezem ki annak a három pártnak akik megtiszteltek 

bennünket azzal, hogy a szavazatszámláló bizottságba delegáltakat küldött. 

Huszár Gábor:  

Szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 

 

90/2019. 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 lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkormányzati bérlakások 

általános állapotáról, a szükséges felújítások, karbantartások lehetőségeiről. Beszámoló az 

önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. 

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, elfogadásra javasolták. 

Kovács Márta Mária: A pénzügyi bizottság egy javaslattal élt, mégpedig azzal, hogy az 

elhagyott, használaton kívüli önkormányzati ingatlanok hasznosítását meg kell vizsgálni és 

erről júniusra anyagot készíteni 

Virányi Balázs: Korábbi bizottsági üléseken már mi is beszélgettünk erről, és rájöttünk, hogy 

javarészt ez meg is történt. A testületnek korábban voltak olyan döntései, amik alapján 

ingatlanok felül lettek vizsgálva. Pártoljuk mi is, hogy az időközben felszabadult ingatlanokat 

is nézzük meg ebből a szempontból. 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a beszámoló 

elfogadásáról. 

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

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

 

91/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 

felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az Előterjesztés  1. számú mellékletben 

található módosításokkal kiegészíti, azzal a kiegészítéssel, hogy az üresen álló 

önkormányzati ingatlanok hasznosításáról tájékoztató készüljön a júniusi testületi 

ülésre.  

. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Városüzemeltetés 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről, a vállalkozó háziorvosok, 

fogorvosok munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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



 

 

Huszár Gábor:  Mindhárom bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Dr. Haragh László: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban, az előző időszakban többször 

előfordult, hogy kerestek minket illetve a szakhatóságot is, mert úgy érezték az ellátottak, 

hogy nem kaptak megfelelő szolgáltatást. Most viszont a 2018-as évben ez rendeződött. 

Néhány vállalkozó háziorvostól olyan visszajelzést kaptunk amit nem tudtunk értelmezni, úgy 

gondolom ezt személyesen meg kell beszélni. Minden félévben van egy kijelölt nap a 

megbeszélésre, de azon kívül is bármikor fordulhatnak az önkormányzathoz, hogy 

gördülékennyé tegyük az együttműködést. Az egészségügyi ellátás ezen a két szinten a mi 

Nyugat-magyarországi helyzetünknek megfelelően, nagyon jól működik. 

Huszár Gábor:  Két háziorvos említette, hogy nem teljesen megfelelő a kapcsolata az 

önkormányzattal, valóban igaz, hiszen ők egyetlen egyszer sem vettek részt azokon a 

találkozókon, amit félévente, előre meghirdetünk. Szavazás következik 

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

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

 

92/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hétközi-és hétvégi orvosi 

ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok, 

házi gyermekorvosok és fogorvosok munkájáról szóló beszámolót megismerte és 

elfogadja . 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 



Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor:  A nyitvatartás bővül, dícséretes. Van ezzel kapcsolatos hozzászólás? 

Szavazás következik 

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

határozatot hozta. 

 

93/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Könyvtárának nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

- 2019. július 22-től augusztus 2-ig a központi könyvtár minden részlege zárva tart, 

- 2019. június 24-28. között és 2019. augusztus 26-30. között a központi könyvtár 

gyermekrészlegben a kölcsönzés részlegesen szünetel, valamint 2019. július 1-5-ig 

és 2019. július 15-19-ig tartó időszak alatt a rábafüzesi fiókkönyvtárban zajló 

nemzetiségi és kézműves tábor miatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel, 

- a Múzeum nyitva tartása hétfőtől szombatig 10 – 15 óráig, illetve előre bejelentett 

csoportokat ettől eltérő időpontban is fogad.   

Egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva 

tartás módosításáról. 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 

2./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási kérelme. 

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 / 

 

Virányi Balázs: A mi bizottságunk nem tárgyalta. Örültem volna neki, ha gondolat szintjén 

felmerül az, hogy a bevételi oldal erősítése érdekében, a belépődíj szedés rendszerénél 

változtatás történne például a múzeumnál. El kell indulni, olyan irányba, hogy a bevételek 

tudjanak növekedni. 

Huszár Gábor:   Képviselő úr, néhány hónap türelmet kérünk, Szentgotthárdon átadásra 

kerül az a 200 millió forintos beruházás amelyet az úgynevezett ciszter házban valósítunk 

meg, egy igazi interaktív kiállítással. Az egész város kulturális központjává váló alakulást 



tervezünk, annak része olyan interaktív kiállítások megjelenítése, amelyek elsősorban, 

osztálykirándulások miatt a 10 és 18 év közötti korosztályt tudja megszólítani, de 

természetesen ide látogató turistákat is. Ezzel, együtt kell majd kezelni a mi múzeumunkat is, 

de az vitathatatlan,hogy a hagyományos múzeumi kiállítási rendszerre szükség van, hiszen az 

rendkívüli értéket őriz. 

Virányi Balázs: Ebben a múzeumban sokkal több van, mint ami jelenleg ki van hozva belőle.  

Én magam múzeumjáró vagyok, egy múzeum sok mindent el tud mondani az adott 

településről. 

Huszár Gábor:  2013-ban volt az első kihozott kiállítás, ami a színház aulájában valósult 

meg. Azóta az igazgató asszony vezetésével a könyvtár és a múzeum dolgozói olyan értéket 

és kiállítási anyagot gyűjtöttek össze ami országosan példa értékű. Az, hogy ezt fizetőssé kell 

tenni és több bevételt kellene hozni, ebben ütközik a véleményünk. Vannak olyan kuturális 

értékek, ami nem a financiális nyereségi oldalon jelennek meg, hanem a kulturális és erkölcsi 

nyereség oldalon jelenik meg. 

Virányi Balázs: Nem vitattam semmi, ebben egyetértünk. Költségarányosan a 3% -ot sem éri 

el a múzeum bevétele, az nem elfogadható. 

Huszár Gábor:  Képviselő úr, azt hallom, hogy csináljuk másképp, de tessék megmondani 

mit és hogyan. 

Dr. Haragh László: A múzeumi szolgáltatás az egy kulturális szolgáltatás, ami nehezen 

tehető nyereségessé. A város nagyságához, adottságaihoz képeset a mi múzeumunk, 

könyvtárunk nagyon jól működik. 

Dr. Sütő Ferenc: Virányi képviselő társam, nem szorul védelemre, de ő egy szóval nem 

mondta, hogy lenézné a múzeumban folyó munkát. Nem ördögtől való gondolat az amit 

Virányi képviselő társam képvisel. A kiállított anyagok értékét nem becsüljük azzal, hogy két 

gombóc fagyi áráért lehet megtekinteni. Egyfajta elmozdulás ez ügyben mindenképpen kell. 

Virányi Balázs: Azt mondta nekem egy illető, olcsón akkor szokták adni a múzeumot, 

amikor nincs mit megmutatni. Járok a múzeumba műszaki problémák kapcsán, látom a 

gondokat. Egészséges egyensúlyt szeretnék találni. 

Lábodi Gábor: Képviselő társam írjon egy javaslatot a júniusi testületi ülésre. 

Molnár Piroska az intézmény vezetője: Mi közgyűjtemény vagyunk , a múzeum és a 

könyvtár is, kulturális törvény hatálya alá tartozik, ami előírja számunkra, hogy 16 év alatt és 

70 év felett kötelező az ingyenes belépést biztosítani. Annak idején a képviselő testület arról 

döntött, hogy helyi és helyben dolgozó pedagógusok is ingyen látogathatják ezeket az 

intézményeket. Leszűkül az a kör, akiktől belépő jegyet kérhetünk. Egyetértek azzal, hogy 

meg kell gondolni , hogy a belépő díjat emeljük, aminek a fizetőképes kereslethez is 

igazodnia kell. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon szigorúan tilos belépőjegyeket kérni. A 

hivatalos működési engedélyben muzeális kiállító helyként szerepelünk, tehát nem önálló 

múzeumként. Meghatározott méretű tereink vannak, itt nem tud órákat eltölteni a látogató. Az 



utóbbi öt évben nagyon sokat tettünk, hogy a kiállítások interaktívak legyenek, amiket 

pályázati forrásból valósítottunk meg. 

Huszár Gábor: Egy olyan szentgotthárdi csata játék készült el, amelyről következő testületi 

ülésen talán fényképeket is fogok tudni mutatni, ami a világon egyedülálló harci játék, aminek 

nincs szerencse faktora. Ebből a játékból 100 darabot fog Szentgotthárd kapni. Értem, hogy 

képviselő úr mit mond, nem is rossz az a gondolat, hogy igenis meg kell nézni a bevételi oldal 

bővítésének lehetőségét., a hogyant nem mondja meg senki. Nincs több hozzászólás, szavazás 

következik. 

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

határozatot hozta. 

 

94/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Múzeum SZMSZ-ének 1. sz. Mellékletét képező Használati Szabályzatát az előterjesztés 1. 

sz. Melléklete szerinti módosítással elfogadja és felkéri az intézmény Igazgatóját, hogy a 

jelenlegi Szabályzatot ez alapján módosítsa, a változásról a könyvtárhasználókat és a 

múzeumlátogatókat tájékoztatni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Molnár Piroska igazgató 

3./ Napirendi pont: 

Család- és Gyermekjóléti Központ álláshely betöltése iránti kérelem. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Van ezzel 

kapcsolatos kérdés, kiegészítés? Szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 
 

95/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti 

Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja az intézményt fenntartó 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, járuljon hozzá 

ahhoz, hogy a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményében 2019. július 

01. időponttól a szociális diagnózis felvételi esetmenedzser munkakör betöltésére további 

egy fő álláshely jöjjön létre.. Az álláshely költségeinek fedezete az intézmény 2019. évi 

költségvetésében biztosított. 

Így a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye engedélyezett létszáma 

2019. július 01. időponttól összesen 12 fő. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester  

      Uhor Anita intézményvezető 

      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

4./ Napirendi pont: 

Gotthárd-Therm Kft. törzstőke megfelelése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

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

 

Kovács Márta Mária:  Az előző testületi ülésen fogadtuk el a Gotthárd-Therm Kft. mérlegét. 

A jogászok kérésére, kell újabb határozatokat hoznunk. A tőkerendezés oka, a kötvény 

megszüntetéséből adódó veszteség, amit a tőkén keresztül kell vezetni. Javaslom az 

elfogadását. 

Huszár Gábor: Kötelezően meg kell tennünk ezt a lépést. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

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

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

 

96/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100%-os tulajdonát képező 

Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját – (mínusz) 979 

930 eFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel), osztalék kifizetése nélkül, a 2018. évi 

mérleget eszköz és forrás oldalon egyezően 2 910 456 eFt összegben elfogadta.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben hozzájárul a 2018. évi 

– (mínusz) 979 930 eFt adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő 

elhatárolásához, továbbá a 967 555 eFt összegnek tőketartalékba történő helyezésével. 

 



2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Gotthárd-Therm Kft. 

egyedüli tagja – törzstőkeemelést határoz el. A Ptk. 3:198. § (2) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel jelen határozatban rögzítésre kerül, hogy:  

a) a törzstőkeemelést 100 eFt (azaz Egyszázezer) forint nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulással (követelés apportálásával) fogja a Képviselő-testület teljesíteni.  

A jegyzett tőke emelés forrása a Gotthárd-Therm Kft. kötvénykibocsátásának 

kezességvállalójaként fizetett összegből 967 655 eFt. 

b) A Ptk. 3:198 § (2) bekezdés d. pontjában előírtak okán rögzítésre kerül, miszerint 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az a személy, aki a nem 

pénzbeli hozzájárulás teljesítésére jogosult, de egyben köteles is. Az egyszemélyes 

társasági jelleg okán elsőbbségi joggal rendelkező személy nincs, és a kijelölt 

személyeknek a törzstőke-emelésben való részvételi arányáról sem kell határozni. 

c) A vagyoni hozzájárulás teljesítési ideje: 2019. május 30. 

d) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Gotthárd-Therm Kft. között 

„Tartozáselismerési és tartozásrendezési szerződés” elnevezésű okiratban foglaltakkal 

egyetért és feljogosítja a polgármestert az Önkormányzat képviseletében történő 

aláírására.  

e) A társasági szerződés eddigi 4. pontja, melynek szövege: „A társaság törzstőkéje 

összesen 140.700.000,- Ft, amely 110.200.000,- Ft pénzbeli betétből és 30.500.000,- Ft 

nem pénzbeli betétből (apportból) áll. A pénzbeli betét teljes egészében befizetésre 

került, az apportlista szerinti apportot Szentgotthárd Város Önkormányzata teljes 

egészében szolgáltatta. A törzstőke jelenlegi mértéke tartalmazza a 2019. május 30-án 

végrehajtott törzstőkeemelés összegét.” a Képviselő-testület – jelen alapító okiratot 

módosító – döntése alapján „A társaság törzstőkéje összesen 140.800.000,- Ft, amely 

110.300.000,- Ft pénzbeli betétből és 30.500.000,- Ft nem pénzbeli betétből 

(apportból) áll. A pénzbeli betét teljes egészében befizetésre került, az apportlista 

szerinti apportot Szentgotthárd Város Önkormányzata teljes egészében szolgáltatta. A 

törzstőke jelenlegi mértéke tartalmazza a 2019. május 30-án végrehajtott 

törzstőkeemelés összegét.” szövegrészre fog változni. 

f) A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági bejegyzéshez szükséges előkészítést és 

intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 

 

5./ Napirendi pont: 

Rákóczi Szövetség kérelme a Magyar Iskolaválasztási Program támogatására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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



 

Huszár Gábor: Azt gondolom, hogy semmi akadálya, hogy Erdély; Felvidék; Délvidék 

területén jelöljünk meg települést, ha az nekünk testvér településünk. Amennyiben erre 

nincsen mód, Délvidéken Tóthfalu fel van sorolva az előterjesztésben, azt kérem önöktől, 

hogy fogadjunk el olyan határozati javaslatot, hogy a támogatást az erdélyi Szépvíz település 

számára ajánlja fel. Amennyiben erre lehetőség van. Amennyiben erre a felajánlásra így nincs 

lehetőség, akkor a támogatást a délvidéki Tótfalu részére, ajánlja fel. 

Dr. Sütő Ferenc:  Egyenlő összeggel javasoltam volna támogatni mindkét települést. 

Huszár Gábor: Van olyan javaslat, hogy a 100 000 forintot 200 000 forintra emeljük, akkor 

100 000 Ft Szépvíz, 100 000 Ft Tótfalu kap, de van egy olyan variáció,hogy az egész összeget 

Szépvíz kapja, ha arra nincs lehetőség akkor a teljes összeget Tótfalu kapja. 

Kovács Márta Mária: Annak ellenére, hogy Szépvíz nem szerepel a listán, a szépvízi diákok 

a környékbeli középiskolákba járnak, lehet, hogy általános iskolába Szépvízre járnak, de a 

többség elutazik onnan mert középiskola nincs. 

Dr. Haragh László: Úgy gondolom a Kárpát-medence összes magyarját támogatnunk kell, 

ettől függetlenül van egy elkötelezettségünk Szépvízzel, ha lehet természetesen őket 

támogassuk, ha nem, akkor  Tótfalut. 

Labritz Béla: Tóthfaluban jól ismerem a körülményeket, nagyon szegények. Sütő képviselő 

úr javaslatát támogatom. Prioritás Tóthfalu legyen, benne van a listában.  

Huszár Gábor: Szavazás következik, az összeget határozzuk meg. 

 

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

határozati javaslat A pontját, miszerint 200 000 Ft támogtást nyújt, valamint 5 igen, 0 

tartózkodás, 3 nem arányú szavazással elfogadta, hogy a támogatást az erdélyi Szépvíz 

település számára ajánlja fel, amennyiben erre lehetőség van. Amennyiben erre a 

felajánlásra így nincs lehetőség, akkor a támogatást a délvidéki  Tótfalu részére, ajánlja 

fel., az alábbi határozatot hozta. 

 

97/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 

Magyar Iskolaválasztási Programját megismerte és támogatja azt: a Szövetség részére 

200 e/Ft támogatást nyújt a 2019. évi költségvetési tartalék terhére, azzal, hogy a 

támogatást az erdélyi Szépvíz település számára ajánlja fel. Amennyiben erre lehetőség 

van. Amennyiben erre a felajánlásra így nincs lehetőség, akkor a támogatást a délvidéki  

Tótfalu részére, ajánlja fel.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2019. június 30. 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 



dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

10:55 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 11:22 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 

6./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

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: Belügyminisztérium pályázati lehetősége, kolostorablakokról szeretnénk 

benyújtani pályázatot, bizottságok elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás? Szavazás 

következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

98/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), 

b) és c) pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot 

nyújtson be az előterjesztésben meghatározottak alapján az alábbiak szerint: a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épülete (volt ciszterci kolostor, 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. hrsz. szentgotthárdi 26) keleti homlokzatán és 

délkeleti sarkán található 28 db ablak felújítására és hőszigetelésére: 

 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 

ÖSSZEGE 

A kolostorépület kelti 

homlokzatán és 

délkeleti sarkán 

található 28 db ablak 

felújítása és 

hőszigetelése 

22.115.404,- Ft 11.057.702,- Ft 11.057.702,- Ft 



Műszaki ellenőr 

költsége 
250.000,- Ft 125.000,- Ft 125.000,- Ft 

 

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 

11.182.702,- Ft összegben biztosítja a 2019. és 2020. évi költségvetés terhére. 

 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. május 31. 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

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

                 Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 

7./ Napirendi pont: 

Leader pályázati lehetőség a színház fejlesztésére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 13. 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:  Bizottságok elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 

99/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

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

Kapu Kulturális Egyesület az előterjesztésben meghatározottak szerint pályázatot nyújtson be 

az „Élhető Vidékért - Települések közösségi célú fejlesztése”, VP6-19.2.1.-68-3-17 kódszámú 

pályázati felhívásra a 15 hrsz-on található szentgotthárdi színház fejlesztésére vonatkozóan. 

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

legfeljebb 1.250.000,- Ft önerőt a pályázó Pannon Kapu Kulturális Egyesület számára a 2019. 

évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 



 

8./ Napirendi pont: 

Súlykorlátozás felülvizsgálata Farkasfa településrészen. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Bizottságok elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás? Szavazás 

következik. 

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

határozatot hozta. 

100/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd Farkasfa 

városrészen, a Fővég, illetve a Kiserdő utcákban 5 tonnás tengelyterhelés-korlátozás 

visszavonásával, valamint egyetért a Fővég, illetve a Kiserdő utcákban „kivéve engedéllyel” 

kiegészítő táblával ellátott 7,5 tonnás súlykorlátozás elrendelésével. A megvalósításhoz 

szükséges fedezetet 2019. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.   

Határidő: 2019. július 31. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

9./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor:  Pénzügyi bizottság tárgyalta. Kérdés, hozzászólás? Figyelem, rendelet 

alkotás. Szavazás következik. 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (V.31.) 

önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi 

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

 

10./ Napirendi pont: 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 



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

 

Huszár Gábor:  Mindhárom bizottság tárgyalta,egy bizottság a C verziót a másik két 

bizottság a B verziót javasolja elfogadásra. Én magam is arra kérem a testület tagjait, hogy a 

B verziót támogassák. 

Virányi Balázs: Számunkra is elfogadható a B verzió is. 

 

Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Figyelem rendelet alkotás. Szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 8 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (V. 31.) 

önkormányzati rendeletét a lakbérek megállapításáról. 

 

11./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés (Szentgotthárd, Alkotmány u. 39.). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: Tegnap a pénzügyi bizottság azt javasolta a testület felé, hogy egy hónap 

haladékot adjunk mindenkinek. 

Virányi Balázs: A mi bizottságunk azt mondta,miután most nincs érvényes pályázat,nem 

javasoljuk az ingatlan értékesítést és az előrevetített árat se tartjuk alkalmasnak, hogy erről 

beszéljünk. 

Huszár Gábor:  Azt gondolom, ha 4000 Ft/nm fölé megy a megajánlott ár, akkor nem 

hiszem, hogy gondolkodni kell ezen, hiszen annyira lerobbant állapotú az ingatlan, hogy 

ennyiért megérné eladni az önkormányzatnak. 

Kovács Márat Mária: Összefoglalva, egyszer döntöttünk arról, hogy értékesítjük az 

ingatlant, tehát nem véletlenül hirdettük meg a 4,5 milliós kikiáltási áron. Azt javaslom, hogy 

tovább hirdessük, az ajánlatot így ebben a formában nem lehet elfogadni. A cél ezzel és egy 

másik ingatlan értékesítéssel az volt, hogy az ebből befolyó összeget visszaforgatjuk a 

városrészen lévő más ingatlanok felújítására. Júniusra toljuk el a döntést, hirdessük tovább az 

ingatlant. 

Huszár Gábor: A korábbi határozat úgy szól, hogy az innen befolyó összeget mindenképpen 

ingatlan felújításra kell visszaforgatni. Azért nem zárkóznék el az ingatlan értékesítésétől, 

mert Füzesen akár három lakást is ki tudunk alakítani az ebből befolyó összegből. 



Virányi Balázs: Azért nem ajánlom értékesítésre jelenleg, mert, hogy senki nem tud árat 

mondani. A 4,5 millióval tudom maximum elképzelni a további hirdetést. 

Huszár Gábor: Szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

101/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2379/1 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Alkotmány 

u. 39.  sz. alatti, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlanát megfelelő ajánlat 

hiányában egyelőre nem értékesíti, az ingatlanértékesítés ügyére a júniusi testület ülésen 

visszatér. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  

12./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés (Szentgotthárd 2230 hrsz.). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: A bizottságok 2 500 000 Ft vételárat javasoltak, szintén Rábafüzesi 

ingatlanról van szó. Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 

102/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2230 hrsz-ú, 9073 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű   ingatlanát a Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 

6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése szerint a helyben szokásos 

módon meghirdeti eladásra.  

Vételár: .2 500 000 Ft, mely Áfa mentes.  



A pályázatok beérkezési határideje: 2019.06.13. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  250 000.- Ft  

bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezési határidejét követő képviselő – 

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

13./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíj-

hátralékáról. 

Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

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: Örvendetes dolog, hogy csökkenés mutatkozik a tartozóknál, viszont a 

tartozás nagyobb lett. 

Dr. Haragh László:  Voltam egy megbeszélésen, ott sokan úgy érezték, hogy ez a pénz amit 

a város nem tud beszedni a SZET Kft-n keresztül, ez egy ingyen ajándék, azt szeretném, hogy 

ezt mindenki tudja, hogy ez a város költségvetését terheli, ez a pénz vagy nem jön be vagy 

finanszíroznunk kell. A megbeszélésen ígértem, hogy ezt itt el fogom mondani. 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 

103/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és 

elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



14./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. társasház felújítása (Vincze Csaba kérelme). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: Egészen biztos, hogy az építkezés financiálisan, csak jövőre fog megjelenni, 

ezért nyugodtan hozhatunk, olyan döntést, hogy nem kívánunk lakást értékesíteni, hanem a 

jövő évi költségvetésben megpróbáljuk mind a három önkormányzati lakást felújítását 

beletenni. Amennyiben a költségvetésünk ezt nem teszi lehetővé, úgy el lehet gondolkodni 

arról, hogy egy lakást értékesítsünk és kettőt újítunk fel, kettőt értékesítünk és egyet újítunk 

fel, vagy mind a három lakást értékesítjük. Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

104/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vincze Csaba 

Szentgotthárd, Honvéd u. 10. alatti lakosnak az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

kezdeményezését megismerte. Ennek alapján egyetért a Szentgotthárd, Kossuth L u. 3. 

sz. alatti társasházban lévő, Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező 

szentgotthárdi 36/A/2, 36/A/3, 36/A/4 hrsz-ú lakások, és a társasházi közös tulajdonban 

lévő helyiségek 2020. évben történő felújításával, a főépületben lévő (garázsok nélküli) 

tulajdoni hányadának megfelelő költségviselést vállalja.  Egyetért azzal is, hogy a 

társasházban emeletráépítéssel és tetőtér-beépítéssel 5 lakás jöjjön létre Vincze Csaba 

beruházásán azzal, hogy ezen hozzájárulás fejében a társasház homlokzata is felújításra 

kerül kizárólag Vincze Csaba költségén. .   

A felújítás költségeit a 2020. évi költségvetésben tervezni szükséges. 

 Egyben kéri az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottságot, hogy a felújítás megkezdéséig 

a lakásokban lévő bérlők elhelyezéséről gondoskodjon. Vincze Csabával együttműködési 

megállapodást kell kötni. 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
 

 

15./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 



Előterjesztés : 21. 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 és elfogadásra javasolják. Kérdés, 

hozzászólás? Szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

105/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd Város 

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

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

Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  

 

Tófeji Zsolt (szül.: Körmend, 1976.07.10. an.: Mesics Magdolna Mária) 9970 Szentgotthárd, 

Mártírok u. 2/B. IV/35. szám alatti lakos részére, a szentgotthárdi 46/5/A/26 hrsz-ú, 

természetben: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. 2. em. 4. sz. alatti lakás ingatlan 

vásárlásához. 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2019. június 15. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

16./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: Érkezett egy bérleti szándék, változatlan bérleti díjjal, amennyit 

meghirdettünk.. Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 



106/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 

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

Horváth Csaba István 9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 35. sz. alatti lakossal, egyéni 

vállalkozóval történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá a 83/2019. sz. testületi 

határozatban elfogadott pályázati kiírásban szereplő 150.000.-Ft/hó 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. július 15. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

17./ Napirendi pont: 

Zöld Szentgotthárd cím. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Jövő szerdán 9 órakor jönnek a városba a Ferrosüt vezetői tárgyalni. 

Labritz Béla:  A Ferrosüt Vasváron is be szeretné zárni az üzemet. A minap jelent meg az 

egyik megosztó felületen, Gergye Rezső a Vasvári Művelődési Központ igazgatójának nyílt 

levele, amiben arra kéri Vasvár és a környék lakosságát, hogy a vasvári ferrosütös kenyeret 

vásárolják. Támogassuk polgármester és jegyző úr elképzelését, hogy megmaradjon 

Szentgotthárd sütőüzeme. 

Huszár Gábor: Kérjük Szentgotthárd lakosságát, hogy lehetőségei szerint ha kenyeret 

vásárol, akkor a 2 kilós szentgotthárdi kenyérből vásároljon. Részesítse előnyben azt a 

szentgotthárdi kenyeret, amiért többek között Szentgotthárdon élni érdemes. A kovászolt 

kézzel készített kenyér, nagy értéket képvisel a városban, ezért is méltó arra, hogy megkapja 

ebben az évben a Zöld Szentgotthárd címet. Javaslom elfogadásra, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

 



107/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Zöld Szentgotthárd címre 

2019-ben a Gotthárdi kétkilós kenyeret ajánlja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint – 

határozatlan időre. 

Határidő: az ajánlás nyilvántartásba vételére 2019. május 31. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

III. EGYEBEK 

Labritz Béla: A Városüzemeltetési vezetőt szeretném felkérni a Kossutl Lajos utcában, a 

komoly csapadékhullás következtében keletkező problémák kezelésére. A kivitelezővel 

tárgyalást kéne folytatni erről. 

Doncsecz András: Hozzánk is elérkezett a probléma, intézkedtünk az ügyben a kivitelezővel 

és SZET Kft. segítségével. 

Dr. Haragh László: Szentgotthárdon a Hősök szobrát szennyeződés, zuzmó lepte el,kérem  a 

műszaki osztályt nézze meg. 

Kovács Márta Mária: Kérem a SZET Kft-t a Refektórium lépcső környékének 

rendbetételére. 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  12:25 órakor 

bezárja.  

 

k.m.f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 


