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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-6 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

14:05  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

Labritz Béla alpolgármester, 

 Kovács Márta Mária, 

 Lábodi Gábor, 

 Virányi Balázs, 

 Dr. Haragh László, 

 Szalainé Kiss Edina, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

    Dr. Krajczár Róbert irodavezető, 

Dr. Gábor László irodavezető,  

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 

 Molnárné Melczer Vivien  jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol vannak:   Dr. Sütő Ferenc,  

 Vörös Gábor képviselők, 

 

 

Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 

    Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

 

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

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.  

A képviselő-testület határozatképes 7 fővel. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé „MURABA ETT 2019. 

évi tagdíja”,a „Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. kormány enegély 

ügye”,   című előterjesztést. 

 

Huszár Gábor: köszönöm szépen, szavazás következik sürgősségi napirendi pontok 

felvételéről. 

  

A Képviselő-testület 7 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

38/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

„MURABA ETT 2019. évi tagdíja” 

 

„Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. kormány enegély ügye” 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot 7 igen, 0 tartózkodás ,0 nem arányú szavazással 

elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja meg: 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2018. évi munkáról, 

tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2019. évben. 2019. évi cselekvési 

terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és 

pályázati kiírásának elfogadása.  

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 / 
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3./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd város turisztikai cselekvési tervének megvalósításáról, a 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület munkaszervezetének 2018. évben végzett 

tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

Támogatási szerződések elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 7. 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: 

Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 8. 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 Csákányi László Filmszínház 2018. évi  tevékenységéről. 

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: 

Szentgotthárd és Térsége Iskola (volt SZOI) alapdokumentum módosításának véleményezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2019. évi díjai. 

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: 
SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

7./ Napirendi pont: 

A 30. HOPPLÁ Fesztivál szervezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

8./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának és ellenőrző 

testületi elnökének megválasztása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

9./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti 

kérelme. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 15. 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 / 

 

10./ Napirendi pont: 

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítás – teljes eljárás. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

12./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd 048/96 és 048/97 hrsz belterületbe vonása.  

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: 

Vízközművekhez kapcsolódó szolgalmi jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének 

ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

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

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

 

14./ Napirendi pont: 

Haris vasúti megállóhelynél vasúti átjáró, illetve csatlakozó járda tervezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

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

 

15./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 39.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

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

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

 

16./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 49. 

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 / 
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17./ Napirendi pont: 

Dolgos Díszfaiskola Kft. kérelme.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

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

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

 

18./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 24. 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 / 

 

19./ Napirendi pont: 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

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

 

 

20./ Napirendi pont: 

MURABA ETT 2019. évi tagdíja 
Előadó: 

 

 

21./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft kormány engedély ügye 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

 
III. EGYEBEK 
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I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik.  

Március 14-én a Vas Megyei Közgyűlés a Megyeháza Dísztermében ünnepi ülést és 

megemlékezést tartott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója 

alkalmából.  

Hagyományoknak megfelelően a megemlékezés után a kitüntetések átadására került sor. 

A Vas Megyei Közgyűlés „VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Szociális Tagozata” díjat 

adományozott Monek Józsefnének, a Szentgotthárdi Szakosított Otthon munkatársának.  

Gratulálunk! 

Szintén ezen ünnepség keretében Vas Megye Közgyűlése Elismerő Oklevele elismerésben 

részesült A Rába-vidéki szlovén dalkultúra megőrzése, ápolása és színvonalas bemutatása 

érdekében végzett hét évtizedes lelkes tevékenységéért a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége Felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskara. Ezúton gratulálunk, munkájukhoz 

további sok sikert kívánunk! 

Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjében a X. Szakma Sztár 

Fesztiválon a CAD-CAM informatikus szakmában Laczó Balázs 13. évfolyamos  tanuló 

képviselte a SzMSzC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolát, aki a korábbi 

fordulókban (elődöntő és válogató verseny) történő sikeres szereplésével vívta ki az indulás 

jogát. Balázs a döntőben két győri tanulóval (Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai 

Szakgimnázium) mérkőzött meg. 

Balázs felkészítő tanára Koszár András mérnöktanár volt. 

Gratulálunk! 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepség egyik 

programeleme volt az általános és középiskolás diákok alkotásaiból nyílt kiállítás. Közel 180 

remekmű érkezett, ezek közül most hármat emelünk ki:  

Huszár Anna az Arany János iskola 2. a. osztályos tanulója 

Monek Hanna Széchenyi István iskola 8. osztályos tanulója 

Devecseri Laura, a Vörösmarty Mihály Gimnázium 5. osztályos tanulója 

Mindhárman egy-egy ajándékutalványt kaptak a Pergamen papírboltba.  
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Február 28-án: Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló asszonnyal és Ropos 

Mártonnal, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökével tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. 

Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető is. 

E napon tartottam a nyugdíjasoknak az év eleji tájékoztatót. 

Március 4-én: nagyvezetői értekezletet tartottunk. 

Majd Szombathelyen Dr. Székely János megyéspüspök úrral egyeztettem. E napon 

Szombathelyen, Vas Megye és Szombathely Város Regionális Városfejlesztési Alapítványa 

által szervezett Alapítók gyűlésén Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 

Március 5-én: a Színházban megrendezett nyugdíjas farsangi rendezvényre szóló 

meghívásnak tettem eleget. 

Március 6-án: az Ipari Park projekttel kapcsolatban egyeztettünk. 

Majd az Utiber Kft-vel az M8-as autóút kapcsán tárgyaltam. 

Aztán a Bűnmegelőzési ülésen vettem részt. 

Március 7-én: Körmenden a Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tiszti értekezletére szóló 

meghívásnak tettem eleget. 

Majd Dr. Boris Jesihhel, a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusának 

főkonzuljával, valamint szlovén szervezőkkel tárgyaltam a Határon átnyúló kerékpárverseny 

c. rendezvény kapcsán. 

E napon tartották Hartbergben a „24 város fórum” elnevezésű rendezvényt, melyen jelen volt 

Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző, valamint a Muraba Társulás részéről Dancsecs 

Réka. 

Március 8-án: került sor a Top Ipari Park szerződésének aláírására. 

Majd Körmendre utaztam, ahol a Járási Hivatalban egyeztettem. 

Március 12-én: Budapesten a Belügyminisztériumban, az EMMI-ben, és a 

Külügyminisztériumban tárgyaltam, ahol jelen volt Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

is. 

Március 13-án: az Andante Étterembe sajtóreggelire hívtam a sajtó képviselőit, ahol 

tájékoztattam őket a város aktuális helyzetéről. 

Majd Posch Úrral, a Spar igazgatójával tárgyaltam. 

Március 14-én: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából 

megemlékezést és ünnepi ülést tartott Vas Megye Önkormányzata Szombathelyen a 

megyeháza dísztermében, mely rendezvényre szóló meghívásnak eleget tettem. 

E napon Szentgotthárd városa egész napos, színes programsorozattal emlékezett meg az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. 

Március 19-én: Budapesten az ETT kapcsán egyeztettem. 

Március 20-án: egy fontos, sok résztvevős rendezvényt szervezett az Opel Szentgotthárd Kft. 

a szentgotthárdi gyárban, egy úgynevezett Beszállítói Napot. A rendezvényen bemutattam, 

hogy Szentgotthárd mit tud nyújtani a letelepedni kívánó cégeknek és munkavállalóiknak.  

E napon Kovács Vincével, az Iparkamara elnökével tárgyaltam, majd a MURABA kapcsán 

egyeztettünk. 

Március 21-én: Lendván a MURABA ETT közgyűlésére szóló meghívásnak tettem eleget. 
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Március 22-én: Budapesten a Hipában, majd Dr. Pallós Zoltánnal a volt  Kaszagyár 

épületével kapcsolatban, aztán a tornacsarnok tervezőjével tárgyaltam. 

Március 25-én: Fodor Istvánnal, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatójával 

egyeztettem, ahol jelen volt Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 

is. 

Majd a Katasztrófavédelem szakmai egyeztetésével folytatódott a délután. 

E napon tartotta ülését az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 

Március 26-án: tartotta ülését a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság.E napon 

rendezték meg Moravske Toplicén a Szlovén-Magyar Gazdasági Fórumot, melyen részt vett 

Dancsecs Réka is a Murába Társulás részéről. Majd dr. Koncz Gabriellával, a Körmendi 

Rendőrkapitányság vezetőjével egyeztettem. Aztán „Az időm Szentgotthárdon” c. projekt 

kapcsán kivitelezői egyeztetést tartottunk, melyen jelen volt Dr. Gábor László önkormányzati 

és térségi erőforrások vezető, Páczné Szakál Éva pályázati ügyintéző, Kiss Gábor főépítész, 

Doncsecz András Városüzemeltetési vezető és Báger Teréz műszaki ügyintéző. 

Március 27-én: 1 fő tett állampolgársági esküt. 

A polgármester szabadsága: 

2019. március hó: 

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

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

március                       11-13        3 nap 

március                       18-19        2 nap 

Összesen:                                    5 nap 

 

március                   1                 1 nap 

március                 18                 1 nap 

március                 21                 1 nap 

március               28-29              2 nap 

Összesen:                                  5 nap 

 

 

Lábodi Gábor: A régi bezárt Rock Cafe épülete előtt van egy ezüst fenyő, ami annyira 

felnőtt, hogy eléri a felső vezetékeket. A másik probléma, az L alakú tujasor, ami letakarja az 

épületet. A szakosított otthon lakóinak ez egy nyilvános kocsma, és nyilvános wc-nek 

használják ezt a területet, nem csak az otthon lakói. Tujákat vissza lehet nyesni, hogy 

belátható legyen a terület? 

 

Huszár Gábor:  Alpolgármester úr jelezte, hogy megtörtént Szentgotthárdon a kritikus 

helyen és állapotú fák bejárása. Fogunk tudni valamit tenni. 
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Kovács Márta : Polgármesteri beszámolót szeretném kiegészíteni azzal, hogy a polgármester 

úr megbízásából a Nyugdíjas Egyesület közgyűlés én jómagam vettem részt. Közgyűlés 

alkalmaval a volt képviselőtársunk Dömötör Sándor helyett alelnököt választott az egyesület. 

Bauer Károly díszpolgárunkat tiszteletbeli elnökké választották. Rábafüzes vonatkotásában 

néhány karbantartási munkát felsorolok, a lakók több mindenre felhívták a figyelemet, 

keressük a megoldást. Több életveszélyes, lebontásra váró épület van. A volt túristaszálló 

épülete és környéke borzasztó állapotban van, sportpályán lévő faház rossz állapotú. A 

kamionok sorsa se oldódott meg, a lakók panaszkodnak a parkolásra és a szemetelésre. 

 

Dr. Haragh László: Szépen halad a Kethelyi és a Kossuth Lajos utca felújítása, de mint 

minden ilyen munka meglehetősen nagy porral jár. A közlekedőket szeretném kérni a 

sebességkorlátot tartsák be. 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület 7  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

39/2019. 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: 

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2018. évi munkáról, 

tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2019. évben. 2019. évi cselekvési 

terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és 

pályázati kiírásának elfogadása.  

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 / 

 

Kovács Márta Mária: Kiemeln néhány dolgot az előterjesztésből. 39 program valósult meg a 

Civil Alap támogatásából a tavalyi évben. Szentgotthárdon 41 civil szervezet gyűjt adó 1%-ot, 

szeretém felhívni a lakosság figyelmét, hogy támogassák őket adójuk 1%-ával. Erőforrás 

bizottság határozati javaslatában benne van, hogy a kollégiumban fogadja el a Civil Fórum 

irodaként azt a helyet, amit az önkormányzat felajánlott. Közösen megnéztük, az a hely 

egyenlőre nem üres. 
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Dr. Haragh László: Amit a javaslatunkban próbáltunk keresztül vinni, úgy tudjuk az alsó 

szinten lévő kerengőt szeretné a város helyreállítani, kinyitni a folyosót. 

 

Huszár Gábor:  megkérem képviselő-testületet, hogy a beszámoló elfogadásáról döntsön a 

testület.  

 

 

A képviselő testület az 1-4 pontot 7 igen , 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal fogadta el, az 

alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

40/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2018. évi 

munkáról, a megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 2. 

számú melléklete szerint elfogadja. 

Határidő azonnal:  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Cziráky László elnök 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap 

felosztásának Szabályzatát az Előterjesztés 3. sz. melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Civil szervezetek vezetői 

   Városrészi önkormányzatok elnökei 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 4. számú 

melléklete szerinti Pályázati kiírást elfogadja azzal, hogy  a 4. számú melléklet 8. 

pontjában kerüljön kiegészítésre az elszámolható költségek köre „a programokhoz 

kapcsolódó egyéb kiadások” megfogalmazással  - egyúttal az 5. számú mellékletében 

található Támogatásigénylő lapok tartalmát mint a Civil alapból történő támogatás 
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igénylés feltételét jóváhagyja,  azzal, hogy a benne foglalt tájékoztatót elbírálási 

időszakonként aktualizálni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd város turisztikai cselekvési tervének megvalósításáról, a 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület munkaszervezetének 2018. évben végzett 

tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Kovács Márta Mária: A beszámoló és a mellékelt eseménynaptár alátámasztja, hogy 

létjogosultsága van a szervezetnek Szentgotthárdon. 

Dr. Haragh László: Egészítsük ki az együttműködési programot, vegyük bele a szlovén és 

osztrák turiszikai szervezetekkel való együttműködést. Javasoljuk, hogy a 3. pontban a 

Rábakethelyi templom és a Brenner zarándokút is említésre kerüljön. 

Huszár Gábor:  Szavazás következik következik a Turisztikai Egyesület 2018. évi 

beszámolójáról, a Beszámoló 1. és 2. sz. melléklete szerint 

 

 

A képviselő testület az 1-3 pontot 7 igen , 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal fogadta el, 

az alábbi határozatot hozta. 

 

41/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület 2018. évi beszámolóját a Beszámoló 1. és 2. sz. melléklete 

szerint megismerte és jóváhagyja, a következő kiegészítéssel: abban a szlovén és 

osztrák partnerekkel való kapcsolatot meg krll említeni. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Simon Margit elnök 
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2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület 2019. évi munkatervét a Beszámoló 3. sz. melléklete szerint 

meismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 2019. évi támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Simon Margit elnök 

Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.   

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési 

Terv 2018-2020. program végrehajtásáról szóló beszámolót a jelen Beszámoló 4. sz. 

melléklete szerint elfogadja a következő kiegészítéssel: abban említeni kell a 

Rábakethelyi templomot és a Brenner zarándokutat.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

II. KÜLÖNFÉLÉK 
 

1./ Napirendi pont: 

Támogatási szerződések elfogadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottság tárgyalta a támogatási szerződéseket, javasoljuk 

elfogadásra.  Azzal a kiegészítéssel, hogy  Farkasfa városrészen a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület a korábbi években kaszált valamennyi terület kaszálását vállalja. Ígéretet tettünk az 

ülésen, hogy a műszaki kollégákkal ki fogunk menni megnézni a régi iskola melleti területet. 

Szavazás következik a határoazti javaslat 1 pontjáról. 

 

 

Huszár Gábor: 2.1.) A városrészi klubok működtetése kapcsán, szerződés megkötést 

javasoljuk elfogadásra. 

 

 

A képviselő testület az 1-4 pontot 7 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal fogadta el, 

az alábbi határozatot hozta. 
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42/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd  

Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való 

támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban 

foglaltak szerinti  szerződések megkötésére a következők szerint:  

1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán: 

 

1.1.1. - Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására  és a 

szeméthulladék egyszeri összegyűjtésére továbbá a jakabházi lezárt temető kaszálására a 

Jakabházi  Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel 190.000 Ft összegben,  

1.1.2. - Támogatási szerződés  a  rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes 

Német Nemzetiségi   Önkormányzattal 40.000 Ft összegben, és  a Horgász Egyesülettel 

10.000 Ft összegben, 

1.1.3. - Megállapodás a  máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására  és a 

takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért 

Egyesülettel 167.000 Ft összegben,      

1.1.4. – Farkasfa városrészen a Farkasfa Jövőjéért Egyesület a korábbi években kaszált 

valamennyi terület kaszálását vállalja 80.000,- Ft összegért, így a teljes költség 647.000,- Ft-

ra módosul.   

1.1.5. - Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a  Zsidai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel  120.000  Ft összegben. 

1.2.) A támogatások fedezete a 2019. évi költségvetésben az eseti kaszálás,  zöldterület  

kezelésének illetve a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 

 

2.1.) A városrészi klubok működtetése kapcsán 

Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok 

 működtetéséhez a megállapodások  következő  szervezetekkel  való  megkötéséhez járul 

hozzá:  

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi  Faluszépítő és Hagyományőrző  

   Egyesület, 
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- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,  

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 

- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesület, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, - 

valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 

2.2.) A megállapodások fedezete a 2019. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és    

  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

3.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése 

kapcsán 

- támogatás a Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a volt folyékony 

hulladék lerakó telepig - Őr-Nyék hagyományőrző Alapítvány részére 50.000.- Ft mértékben. 

 

4.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 

polgármestert a  testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2019. április 15. 

                 utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

Felelős: Huszár Gábor 

 

2./ Napirendi pont: 

Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
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A képviselő testület 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

43/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 

kérelmét megismerte és engedélyezi, hogy az intézmény létszáma átmenetileg - 2019. 

április 1. – 2019. október 30. időpont között - + 1 fő asszisztensi álláshellyel bővüljön. 

Ennek megfelelően az intézmény létszáma a következőképpen alakul:  

- 2019. 04.01- 06.01-ig 32 fő,  

- 2019.06.01-07.16. között 31 fő, 

- 2019. 07.17-tól 30 fő,  

- 2019. 11.01-jétől 29 fő. 

A plusz létszám finanszírozása az intézmény 2019. évi költségvetéséből kell kigazdálkodni. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

               Dr. Klósz Beáta intézményvezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Csákányi László Filmszínház 2018. évi  tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés :9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

44/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csákányi László Filmszínház 

2018. évi tevékenységérő szóló Beszámolót megismerte és elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

                Gál József SZET ügyvezető igazgató 
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4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Térsége Iskola (volt SZOI) alapdokumentum módosításának véleményezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: a bizottságok megtárgyalták, nem tettek kiegészítést. Szavazás következik. 

 

A képviselő testület 7 igen, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

 

45/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Tankerületi Központ 

kérésére a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola alapító okiratának tervezett módosításával kapcsolatban az alábbi véleményt teszi: 

 

sorszám Feladatellátási 

hely 

Átszervezési javaslat Önkormányzati 

vélemény 

1. 9970 

Szentgotthárd, 

Deák Ferenc utca 

1. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola 

leválasztása és önálló alapfokú 

művészeti iskolaként történő 

továbbműködtetése. A kiváló új 

intézmény neve: Takács Jenő Alapfokú 

Művészeti Iskola. A tanszakok, az 

évfolyamok száma, a maximálisan 

felvehető tanulólétszám, valamint a 

feladatellátást szolgáló ingatlan adatai a 

jelenlegi szakmai alapdokumentumokban 

szereplővel azonosak. 

támogatja 

2.  9970 

Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 

2-4.  

Az intézmény szétválás utáni hivatalos 

neve: 

Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola 

és Gimnázium; Idegennyelvű nevei: 

Grundschule und Gymnasium 

Szentgotthard und Region; Osnovna šola 

támogatja 
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Gimnazija Monošter in območje 

3.  9970 

Szentgotthárd, 

Deák Ferenc utca 

1.  

Új tanszak felvétele: népzenei tanszak támogatja 

4. 9941 

Őriszentpéter, 

Kovácsszer 7. 

Az önállóvá váló Takács Jenő Alapfokú 

Művészeti Iskola szervezeti keretein belül 

új telephely létesítése az Őriszentpéteri 

Általános Iskola székhelyén 

támogatja 

5. 9941 

Őriszentpéter, 

Kovácsszer 7.   

Zeneművészeti ág  (új tanszakok: 

akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, 

fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, 

rézfúvós tanszak, vokális tanszak,  

zeneismeret tanszak,  népzene tanszak ). A 

maximálisan felvehető tanulói létszám: 30 

fő. 

támogatja 

6. 9941 

Őriszentpéter, 

Városszer 56. 

Az önállóvá váló Takács Jenő Alapfokú 

Művészeti Iskola szervezeti  keretein  belül 

új telephely létesítése az Őriszentpéteri 

Általános  Iskola Őriszentpéter, Városszer 

56. alatti telephelyén. 

 

támogatja 

7. 9941 

Őriszentpéter, 

Városszer 56. 

Zeneművészeti ág (új tanszakok: 

akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, 

fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, 

rézfúvós tanszak, vokális tanszak, 

zeneismeret tanszak, népzene tanszak). A 

maximálisan felvehető tanulói létszám: 30 

fő 

támogatja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester  

 

5./ Napirendi pont: 

A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2019. évi díjai. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 11. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Két bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolják. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.. 

 

A képviselő testület 7 igen, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

 

46/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások 2019. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – az Előterjesztés 

mellékletében meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra azzal a 

kiegészítéssel, hogyaz Idősek Klubjánál a szolgáltatás ebéddel soron a növekedés mértéke 3, 

03%.       

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2019. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Fábián Béláné intézményvezető 

 

6./ Napirendi pont: 
SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják.  

 

Kovács Márta Mária: Továbbra sem támogatom a gondozási díj fenntartását, ugyanakkor a 

bölcsöde kéri, hogy maradjon fenn és saját célra fordíthassa. 

 

Dr. Haragh László: Gyermeknevelést minden eszközzel támogatnunk kell. A mai anyagi 

helyzetben megszavaztuk az előterjesztést. Nagyon jó ötletnek tartom elnök asszony 

felvetését. 
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Huszár Gábor: Ha van bevétele az intézménynek, akkor az a gyerekek javára történjen 

felhasználásra.  

 

Virányi Balázs: Az intézményekben a szolgáltatásoknak haladni kell a kor igényeivel, ez 

pedig költség növekménnyel szokott járni, ami a mi bevételi oldalunknál  nehezen 

realizálható. Ezért nem értek egyet képviselő társammal, az ésszerű támogatás híve vagyok. 
 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik a határozati javaslat 1. 

pontjáról. 

 

 

Huszár Gábor: Szavazás következik a határozati javaslat 2. pontjáról. 

 
 

A képviselő testület 7 igen, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal elfogadta az 1-2. 

pontokat, az alábbi határozatot hozta. 

 

47/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni 

ellátás tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács számára az alábbiakat javasolja elfogadásra: 

 

958,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg  azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat 

és kedvezményeket alkalmazzák 2019. május 01. időponttól, 

- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás 

(nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok 

képezzék,  

- a 2018. évben befolyt gondozási díjat 2019-ben is az intézmény költségvetésébe 

javasolja beépíteni, melyből elsősorban az udvar korszerűsítését kell finanszírozni 

(a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai c. dokumentumban előírtak 

alapján). 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester  

Varjuné Molnár Katalin igazgató 

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

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának 

intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2019. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester  

                          dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

 

7./ Napirendi pont: 

A 30. HOPPLÁ Fesztivál szervezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor:. Neves együtteseket sikerült idehozni Szentgotthárdra, akik több ezres 

tömeget mozgatnak meg. Remélhetőleg nagyon jó buli lesz. Kérem szavazni szíveskedjenek. 

 
 

A képviselő testület 6 igen - 0 nem - 1 tartózkodik  szavazattal elfogadta az 1. pontot, a 2 

pontot 5 igen -1 nem - 1 tartózkodik szavazattal fogadta el , az alábbi határozatot hozta. 

 

48/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30. Szentgotthárdi Hopplá 

Fesztivál megrendezése kapcsán felkéri a szervező Pannon Kapu Kulturális Egyesületet, 

hogy a szentgotthárdi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők ingyenesen vehessenek 

részt a rendezvényen.  

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elvi egyetértését adja 

ahhoz, hogy amennyiben a rendező Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetésében 

rendelkezésre álló 6 M Ft + a rendezvény során keletkező bevételek összege nem fedezi a 

rendezvény kapcsán felmerülő PKKE-t terhelő rendezési költségeket, akkor ezt a 

tartozást legfeljebb (bruttó) 3 millió Ft mértékig a PTK szerinti tartozásátvállalás 

formájában átvállalja a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől. Erre a rendezvényt követő 

elszámolás alapján megkötendő tartozásátvállalásként kerül sor.   

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

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

A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának és ellenőrző 

testületi elnökének megválasztása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester  

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor:  Két tag lemondott a feladatról, mindkét tag helyett van új jelölt.  

Szavazás következik, a határozati javaslat 1. pontjáról. 

 
 

A képviselő testület 6 igen - 0 nem - 1 tartózkodás  szavazattal elfogadta az 1. pontot, a 2 

3 pontot 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal fogadta el , az alábbi határozatot 

hozta. 

 

49/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumába Dr. Haragh László 9970 Szentgotthárd, 

Kethelyi u. 41. alatti lakos önkormányzati képviselőt delegálja, a Közalapítvány Alapító 

Okiratát ennek megfelelően módosítja. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökének Gerencsér Péter 9970 

Szentgotthárd, Tótfalusi u. 208. szám alatti lakost választja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel forduljon a 

Szombathelyi Törvényszékhez a változások bejegyzése érdekében 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

9./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti 

kérelme. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
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Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor:  Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 7 igen,0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 
 

50/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

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

Közös Önkormányzati Hivatal a megüresedő költségvetési ügyintézői álláshelyet 2019.június 

12. napjától betöltse. Az álláshely betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezet a hivatal 2019. évi 

költségvetésében tervezve lett. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

         Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

10./ Napirendi pont: 

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III. 26.) 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: A bizottságok elfogadásra javasolják. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik, figyelem rendelet alkotás. 

 

A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal megalkotja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (III. 28.) 

önkormányzati rendeletét a Szentgotthárd Város Önkormányzata által adható lakáscélú 

támogatásokról.  
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11./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítás – teljes eljárás. 

Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

 

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

szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 7 igen, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 
 

51/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Településszerkezeti terve módosítását és annak leírását megtárgyalta és Csermely Andrea 

állami főépítész VA/KMBK-ÁF/14-2/2019.  számú, 2019. január 11-én kelt Szentgotthárd 

város helyi építési szabályzatának módosítása – teljes eljárás – Záró vélemény  tárgyú 

levelében foglaltakat is figyelembe véve és elfogadva jóváhagyja az Előterjesztés  1. számú 

melléklete szerinti dokumentumok közül az alábbi  mellékleteket: 

1.sz. melléklet: A 970-TRTF/2017. számú dokumentáció, Szentgotthárd város 

településszerkezeti terv módosítás leírása című fejezet 

2.sz. melléklet:A  970-TRTF/2017. számú dokumentáció, című tervlap 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

12./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd 048/96 és 048/97 hrsz belterületbe vonása.  

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 / 

 

Lábodi Gábor: Előterjesztőt meg szeretném kérni, hogy a helyrajzi szám mellett az utca 

nevet is tüntesse fel. 

 

Huszár Gábor:   A Városüzemeltetési vezetőt arra kéri, hogy ha lehet, szerepeljen olyan 

térkép, ami átlátható és pozicionálja, hol van az adott terület.  

Amennyiben  nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 
 

52/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 048/96 hrsz-ú, 

41 nm területű, területfelhasználási cél: közút és a 048/97  hrsz-ú, 1029 nm területű, 

területfelhasználási cél: falusias lakóterület telek belterületbe vonását kezdeményezi.   

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan  tulajdonosának 

nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi 048/96 és  048/97  hrsz-ú telek 

hasznosítása 4 éven belül megvalósul. 

A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a Kérelmezővel megállapodást kell  kötni 

melyben a Kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az eljárás  kapcsán 

felmerülő valamennyi költséget előzetesen megfizeti Szentgotthárd Város Önkormányzata 

részére azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes letétbe helyezése után indítja 

meg az eljárásokat. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András    

 

13./ Napirendi pont: 

Vízközművekhez kapcsolódó szolgalmi jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének 

ügye. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  A bizottságok nem javasolják.Van ezzek kapcsolatos kérdés? Amennyiben 

nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 
 

53/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. §-ban biztosított lehetőséggel jelenleg nem kíván élni, 

mert ennek költségeit nem tudja finanszírozni. Így az önkormányzat nem tudja elvégeztetni az 
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idegen ingatlanokon lévő víziközmű vezetékek ez ideig be nem jegyzett vízvezetési szolgalmi 

jogának az önkormányzat nevére a Vízügyi Hatóság által történő földhivatali ingatlan-

nyilvántartási bejegyeztetését az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása és 

kártalanítása nélkül. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Határidő: azonnal 

 

14./ Napirendi pont: 

Haris vasúti megállóhelynél vasúti átjáró, illetve csatlakozó járda tervezése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Megtörtént a tervezés, sikerült olyan mérnököt találni aki rendelkezik vasút 

tervezési jogosítvánnyal. Van ezzel kapcsolatos kérsés: Szavazás következik. 

 
 

A képviselő testület 7 igen,0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

 

54/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd Haris 

megállóhelynél - a /Győr/-Szombathely-Szentgotthárdi vv. 1673+72,60 hm. szelvényében - 

vasúti átjáró és csatlakozó járdák kialakításával. A tervezés, engedélyezés költségeit a 2019. 

évi költségvetés tervezési keret terhére biztosítja, amelynek visszapótlására a zárszámadás 

megtárgyalását követően visszatér. 

 

Határidő: tervek elkészítésére a megrendeléstől számított 2 hónapon belül 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

15./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 39.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: Bizottságok megtárgyalták, és a városrészi önkormányzat is véleményezte, 

igenlő hozzájárulással. 
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Kovács Márta Mária: Rábafüzes városrészen van az ingatlan, jómagam a terület felelőse 

vagyok. Megtekintettük a városrészi képviselőkkel, arra az álláspontra jutottunk, hogy hosszú 

távon az ingatlanok állaga tovább romlik. Meg kell próbálni az értékesítést. 

 

Huszár Gábor:  Amennyiben nincs több hozzászólás szavazás következik. 

 

Tárgya: Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 39. 

 

 

A képviselő testület 7 igen, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 
 

55/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2379/1 hrsz-ú, 856 m
2
 

területű, kivett tűzoltóság megnevezésű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló 

belterületi ingatlant értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

Az ingatlan értékesítéséből származó bevételt, ill. annak megfelelő összeget a Szentgotthárd-

Rábafüzes városrészen található Szentgotthárd, Kodály Z. u. 11. sz. alatti volt óvodát is 

magába foglaló épületnek és a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. sz. alatti fiókkönyvtár 

épületének karbantartására, állagának megőrzésére, javítására, továbbá az ugyanezen címen 

szereplő volt kultúrhelyiség lakássá történő átalakításának lehetősége esetén annak 

finanszírozására érdekében kerüljön felhasználásra.  

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

főtanácsos 

 

16./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 49. 

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 / 

 

Virányi Balázs: Kérdésem lenne, a volt óvoda alatt mit értünk, az épületet vagy az óvodai 

részt? Mert egy épület két feladatot lát el. 

 

Huszár Gábor:  Az egész épületre értem a felújítást. 
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Kovács Márta Mária: A jelenleg könyvtárként működő épületben van a német nemzetiségi 

önkormányzat székhelye, sok pénzt költenek rá, ők ragaszkodnak ahhoz a telephelyhez. 

Fontos az óvoda épületében a közösségi részt kialakítani, a városrész szempontjából. 

 

Huszár Gábor:  Amennyiben nincs több hozzászólás szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 
 

56/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2387/1 hrsz-

ú, 6972 m
2
 területű, kivett általános iskola megnevezésű az Önkormányzat tulajdonában 

álló belterületi ingatlanból a telekmegosztást követően létrejövő (korábban iskolaként 

használt épület, a hozzá tartozó garázs és telekrész) ingatlan értékesítésével egyetért. 

Az ingatlan eladási árát és az értékesítés feltételeit a telekfelosztást követően készített 

forgalmi értékbecslés alapján határozza meg. 

Az ingatlan értékesítéséből származó bevételből fordítani kell a rábafüzesi városrészen 

található Szentgotthárd, Kodály Z. u. 11. sz. alatti volt óvodát is magába foglaló épületnek és 

a Szentgotthárd, Alkotmány u 49. sz alatti fiókkönyvtár épületének karbantartására, állagának 

javítására.  

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

17./ Napirendi pont: 

Dolgos Díszfaiskola Kft. kérelme.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Bizottságok elfogadásra javasolják. 

 

Lábodi Gábor: Nagyon jó ötlet, hogy meg fog újulni ez a rész, ott nagy a forgalom és a 

parkolók tömve vannak. Arra is gondolnunk kell, hogy az építkezés, a bontás mennyi ideig 

fogja a parkolóhelyeket foglalni, a forgalmat akadályozni. 

 

Huszár Gábor:   Képviselő úr igaza van, a tervek csak úgy készülhetnek el, hogy előtte ott 

vannak a parkolók. Szavazás következik. 
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A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

 

57/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dolgos 

Díszfaiskola Kft.  (9970 Szentogtthárd, Rózsa F. u. 26/A.) kérelmét, s hozzájárul a 

tulajdonát képező  szentgotthárdi 1377/1 hrsz-ú, 1251 m
2
 területű, kivett 2 épület, udvar 

megnevezésű ingatlanon álló,  kb. 52 m2 külső befoglaló méretű (volt szabóműhely) épület 

elbontásához, s helyette új épület elhelyezéséhez. Az épület elbontásával és építésével 

kapcsolatos hatósági engedélyek (amennyiben szükséges) beszerzése a Dolgos Díszfaiskola 

Kft.  feladata, továbbá az összes költség –a kivitelezést is beleértve - a KFT-t terheli.  

A Képviselő-testület az új épület megépítéséhez a tényleges tulajdonosi hozzájárulást a 

tervek megismerése után adja ki. 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

18./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 24. 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:  Amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

 

58/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a lakáscélú támogatásokról 

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

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

Tamás Szabina (szül.: Körmend, 1989.03.22. an.: Tamás Erika) 9970 Szentgotthárd, Felső u. 
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15. szám és élettársa Horváth Gábor (szül.: Körmend, 1989.07.18. an.: Nemes Zsuzsanna) 

9983 Szakonyfalu, Fő u. 94. sz. alatti lakosok részére, a szentgotthárdi 4361 hrsz-ú, 

természetben: 9970 Szentgotthárd, Kis u. 47. sz. alatti lakóházas ingatlan vásárlásához. 

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

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

19./ Napirendi pont: 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Bizottságok elfogadásra javasolják. Abban egyetért a testület, az év vége 

fele elő kell irányozni a következő feladatoknál, a felülvizsgálatot a bérleti díjakkal 

kapcsolatban, hiszen sok éven keresztül nem történt bérleti díj emelés.  

 

Virányi Balázs:  Bizottságunk olyan javaslatot tett, hogy a bérletre vonatkozó eddigi 

gyakorlatot vizsgáljuk felül, a hivatallal üljünk  le és beszéljük át , hogy lehet a piacihoz 

közelíteni a szabályzást. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás szavazás következik. 

 

A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

 

 

59/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, valamint a 

vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó 

szerződésekkel érintett területek bérleti díját 2019. május 01. napjától a KSH által közölt 

inflációs rátának megfelelő mértékének megfelelően 2,8%-kal megemeli.  

A bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 2019. május 1-i 

hatálybalépési időponttal kell kiközölni.  

 

A Képviselő-testület  kezdeményezi a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletér 

vonatkozó  eddigi gyakorlat áttekintését különös tekintettel a bevételi oldal növelésének 

lehetőségeire- legkorábban a 2020. 01. 01. időponttól 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  

Tófeji Zsolt főtanácsos 
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20./ Napirendi pont: 

MURABA ETT 2019. évi tagdíja 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

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

  

Huszár Gábor: Kérem a képviselőket támogassák az előterjesztést változatlan formában. 

Amennyiben nincs hozzászólás szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 7 igen , 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

 

60/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muraba ETT 2019. évi tagdíját 

300.000,- Ft összegben biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

15:41 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 15:51 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 

21./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft kormány engedély ügye 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

Huszár Gábor: A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Van kérdés ezzel ezzel 

kapcsolatban? Amennyiebn nincs hozzászólás szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 7 igen, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

61/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 35/2019. számú Képviselő-

testületi határozat 4. pontját visszavonja. A határozat egyebekben változatlanul érvényes.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Gál József ügyvezető igazgató 
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III. EGYEBEK: 
 

Labritz Béla: Köszönetemet szeretném kifejezni a januártól újjáalakult közterület felügyelők 

felé, nagyon pontos jelentést készítettek a Rába menti területről. Fényképekkel, és teljes 

leírással bizonyították, azt amit a horgászoktól is tudunk, hogy a polgárok  nem tudják , hogy 

van zöld udvarunk. Iszonyatos mennyiségű hulladék található a Rába parton, ami elhelyezhető 

lenne a hulladék udvarba is. Monek Gyula magyarlaki polgármester úrral beszéltem erről 

,lelkes magyarlaki fiatalok összeszedték a szemetet, ezt meg szeretném nekik köszönni. 

Mindenkit kérek, hogy használják a zöld udvart, ne a Rába partján és az Őrségi Nemzeti 

Parkban helyezzék el a szemetet. 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  16:30 órakor 

bezárja.  

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző 

 

 


