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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-26 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 13-án  

14:08  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

Koszár András  nem képviselő alpolgármester, 

 Kovács Márta Mária, 

 Vörös Gábor, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

 Bartakovics Andrea 

 Dr. Haragh László 

 Dömötör Tamás, 

 Orbán Viktor képviselők, 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető,  

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Meghívott vendégek:   Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője, 

    Varga Ferenc őrsparancsnok, 

 

Huszár Gábor polgármester, köszönti a nyílt képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.  
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A képviselő-testület határozatképes 9 fővel. 

 

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

kérelme” és  „A Rákóczi Szövetség tájékoztatása a Magyar Iskolaválasztási Programmal 

kapcsolatban”,című előterjesztést, zárt ülésen tárgyalja a „Kitüntetési javaslat a 

„Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj” ”-ra.”című előterjesztést. Valamint javasolja, hogy 

hogy a képviselő-testület vegye le a  nyílt napirendek közül a „A Tanácsnokkal kötendő 

feladatellátási szerződés.” és a „Bekapcsolódás a Kutyabarát település programba. „című 

előterjesztést. 

 

Huszár Gábor:, szavazás következik a napirendi pontok elfogadásáról, sürgősségi napirendi 

pont felvételéről, valamint levételéről. 

  

A Képviselő-testület 9 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

191/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete sürgőssággel felveszi nyílt 

napirendek közé a  

„Vadásztársaság kérelme” és  „A Rákóczi Szövetség tájékoztatása a Magyar Iskolaválasztási 

Programmal kapcsolatban” című előterjesztést. Valamint zárt ülésen tárgyalja a „Kitüntetési 

javaslat a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj” ”-ra.”című előterjesztést. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem veszi tárgysorozatba az 

előterjesztések  közül a „A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződés.” és a 

„Bekapcsolódás a Kutyabarát település programba. „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 / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

2./ Napirendi pont: 
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Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló 

földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

3./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

beszámoló. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

5./ Napirendi pont: 

2020. évi költségvetés előkészítése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

6./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd város 2019. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről 

és a 2020. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az 

energiaracionalizálás új lehetőségei. Város közvilágítási helyzetének áttekintése. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK:  

 

1./ Napirendi pont: 

A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 
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Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

2./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Közalapítványokba tagok delegálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

4./ Napirendi pont: 

2020. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Az elektronikus ügyintézés megvalósításának ellenőrzése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

6./ Napirendi pont: 

A közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

7./ Napirendi pont: 

A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos intézkedések.  

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

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

8./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés - Sztg 2846 hrsz . 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

9./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és 

vízdíjhátralékáról. 

Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

10./ Napirendi pont: 

Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített eljárás – vélemények ismertetése. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

11./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítási kérelem - Opel Szentgotthárd Autóipari Kft.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

12./ Napirendi pont: 

Vadásztársaság kérelme 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

13./ Napirendi pont: 

A Rákóczi Szövetség tájékoztatása a Magyar Iskolaválasztási Programmal kapcsolatban 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

 

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 / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 

Szeptember 19-én: az előző ciklus utolsó kistérségi ülését tartottuk meg. Majd 

Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság újonnan kinevezett szentgotthárdi főkonzulja 

főkonzuli megbízatásának megkezdése alkalmából megrendezett fogadáson tettem 

tiszteletemet. 

Szeptember 20-án: PKKE, TDM és Muraba megbeszélést tartottunk. 

Aznap este ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 

Egyesülete, ez alkalomból Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Díszoklevelét adtam át az egyesület elnökének, Schreiner Vilmosné Zsuzsa néninek.  

Szeptember 25-én: a Színházban Szentgotthárd díszpolgárának, Herczeg János bácsinak a 

100. születésnapját ünnepelte a város.  

Szeptember 26-án: Lendván a MURABA  ETT tagi megbeszélésén vettem részt. 

Szeptember 27-én: Szombathelyen a Vasivíz Zrt. rendkívüli közgyűlésére szóló 

meghívásnak tettem eleget, ezt követően pedig az ipari parki fejlesztések átadására került sor.  

A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése a TOP-1.1.1-15-VS1-2016-

00003 számú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi 

költségvetési előirányzatból 478 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. A projekt keretében jelentős mérföldkőhöz érkeztek: elkészült az egyesített 

kerékpárút és járda, valamint autóbusz-öböl az Ipari Park II. üteme területén. A projekt 

második üteme keretében az árapasztó vápán túl, a leendő M8 gyorsforgalmi út közvetlen 

szomszédságában kialakítandó új iparterület alap-infrastruktúra fejlesztése (feltáró út, 

közművek, közvilágítás) vonatkozásában is lezárult a szükséges területek kisajátítási eljárása, 

megszerezték a szükséges engedélyeket, a kivitelező kiválasztására pedig sikeres 

közbeszerzési eljárást folytattak le. Az átadót követően a Hivatalban került sor a vállalkozási 

szerződés ünnepélyes aláírására az Önkormányzat és a legkedvezőbb ajánlatot adó 

ajánlattevő, az Utplan’ 95 Építőipari és Szolgáltató Kft. között.  

Szeptember 30-án: rendkívüli Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottsági, majd 

rendkívüli testületi ülést tartottunk. Majd az Alpokalja Motel és Kemping átadási ünnepségére 

került sor. Szentgotthárd Város Önkormányzata sikeres támogatási kérelmet állított össze és 

nyújtott be a szentgotthárdi Alpokalja Motel és Kemping fejlesztésére. A Magyar Kajak - 

Kenu Szövetség a vízi vándortáborok megvalósítását ösztönző támogatása keretében 

50.000.154,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az ingatlannal kapcsolatos 
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fejlesztési terveket. Az aktív és sportturizmus kapcsán egyaránt kiemelt jelentőséggel bír a 

beruházás, amely mind a kerékpáros-, mind pedig a vízi sportok kedvelőit igyekszik 

bevonzani. Ugyanis a fejlesztés helyszíne és ezzel együtt Szentgotthárd városa is számos túra 

kiindulópontja, így az ehhez kapcsolódó infrastruktúra biztosítása manapság elengedhetetlen 

feltétel egy korszerű létesítmény esetén. 

Október 1-én: a Nagyboldogasszony templomban  majd pedig a Színházban tartott ünnepi 

műsor keretében köszöntöttem a város idős korú lakóit az Idősek Világnapján.  Majd Kovács 

Lászlónénak adtam át az Idősek az idősekért díjat Szentgotthárd oktatási, kulturális és civil 

életében végzett példamutató tevékenységének elismeréseként.  

Október 2-án: a Pesti Vigadóban megrendezett ünnepség keretében az „Idősbarát 

Önkormányzat Díjat” prof. dr. Kásler Miklós minisztertől vehettem át. A díjjal járó 1 millió 

forintot egyrészt idősekkel foglalkozó helyi civil szervezetek támogatására, másrészt a 2020-

ban 50 éves Városi Gondozási Központ intézmény szakmai konferencia szerezésének 

finanszírozására fordítjuk. Majd Győrben az MKB Bank Középvállalati üzletágának idei 

évi Partnertalálkozójára szóló meghívásnak tettem eleget. 

Október 3-án: a Szentgotthárdi Játékvár Óvoda, az Arany János Általános Iskola és 

Máriaújfalui út átadási ünnepségére került sor. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban 

nyújtotta be a pályázatát az óvoda bővítésére és energetikai felújítására. A megvalósításra 

2017-ben 150 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatást nyert. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata három évvel ezelőtt nyújtott be pályázatot a Szentgotthárdi Arany János 

Iskola energetikai fejlesztésére. A kedvező elbírálást követően a projekt 2017-ben 

158.818.397,-forint támogatásban részesült. Ünnepélyes keretek között felavatták 

Szentgotthárd Máriaújfalu városrészében a Máriaújfalui út megújult aszfaltburkolatát.   

Máriaújfalui úton 2018 tavaszán fejeződött be a szennyvízcsatorna kiépítése egy KEHOP 

projekt keretében. A teljes szélességű végleges útburkolat helyreállítására az út 1600 méteres 

szakaszán csak több mint egy év tömörödési idő elteltével, idén nyáron kerülhetett sor. Az út 

felújítását a COLAS Alterra Zrt. alvállalkozójaként a Varga és Varga Kft. és a SZET 

Szentgotthárdi Kft. végezte. A térség közlekedésében jelentős szerepet betöltő, nagy forgalmú 

út helyreállítása során a kivitelezők kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az út aszfalt 

rétege időtálló minőségben kerüljön kialakításra. 

Október 5-én: Körmenden vettem részt a Prima gálán, ahol Varga Bence kapta a közönség 

szavazatai alapján az Ifjúsági Príma Díjat, Racker Balázst pedig a VOSZ országos "2019. ÉV 

VÁLLALKOZÓJA" díjra jelölték. 

Október 6-án: Rátóton az Aradi Emlékparkban, az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából 

megrendezett megemlékezésen vettem részt. 

Október 7-én: 2 fő tett állampolgársági esküt. E napon Körmend Város Önkormányzata az 

Interreg projekt keretében elkészült városarculatok és marketingtervek sajtónyilvános 

bemutatására szóló meghívásnak tettem eleget. 

Október 8-án: az Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi mentőállomásán adtuk át az 

önkormányzat támogatásával vásárolt mellkaskompressziós készüléket, amely nagyban 

segítheti a mentők mindennapi munkáját. Az átadón részt vett Köcse Tamás vezető 

mentőtiszt, illetve Dr. Lórántfy Mária regionális igazgató is, E napon Bécsben a Collegium 

Hungaricumban Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs: „A szentgotthárdi csata és a 

vasvári béke – Oszmán terjeszkedés – európai összefogás” c. könyv bemutatóján 



8 
 

köszöntöttem a megjelenteket. Tökmagolajat, tökmagkrémet, különböző sajtokat és 

lekvárokat, gotthárdi kétkilós kenyeret és vasvári finomságokat is kóstolhatott a hallgatóság a 

rendezvényt követő kötetlen beszélgetés alatt. 

Október 9-én: a Kossuth úti kerékpárút átadási ünnepségére került sor. A „Fenntartható 

kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon” című pályázat keretében több mint 300 millió 

forintos támogatásból valósította meg a város egyik legforgalmasabb útszakaszának 

rekonstrukcióját.  

Október 11-én: ünnepélyes keretek között írtuk alá az „Interaktív IDŐutazó Múzeum 

Szentgotthárdon – IDŐM Szentgotthárdon” építészeti kivitelezési szerződést. A pályázat 

2018-ban pozitív elbírálásban részesült, 199.991.746,- Ft vissza nem térítendő támogatást 

elnyerve a megvalósításhoz. E napon időszaki kiállítás nyílt meg a Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban, ahol köszöntöttem a megjelenteket. A 

"Díszpolgárok anno" című tárlatot a Honismereti Klub, valamint a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum állította össze.  Aztán a Színházban könyvbemutatón köszöntöttem az 

érdeklődőket.  "Nevét egy nemzet hordozta ajakán" - Széll Kálmán munkássága 

Szentgotthárd fejlődéséért címmel jelent meg Talabér Lászlóné, a Honismereti Klub tagjának 

kötete. 

Október 13-án: került sor az önkormányzati választásokra. 

Október 15-én: a Refektóriumban vettem részt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország 

Program City Cooperation II. ATHU 018 projektje keretében megrendezésre kerülő 

sajtónyilvános MOBIL Zárókonferencián, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és Papp 

Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző is. Majd a városarculattal kapcsolatban egyeztettünk. 

Aztán a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság „RaabSTAT: A Rába vízminőségi és 

ökológiai állapota” című projekt Szentgotthárdon tartandó Nyilvános mintavételezésére szóló 

meghívásnak Labritz Béla alpolgármester tett eleget. 

Október 16-án: Top Ipari Park-os megbeszélést tartottunk, majd a munkaterület átadására 

került sor. 

Október 17-én: Szombathelyen Székely János megyés püspökkel tárgyaltam, jelen volt Dr. 

Dancsecs Zsolt jegyző úr is. E napon a Színházban prof Dr. Kecskés László előadásán Kovács 

Márta képviselő asszony köszöntötte a megjelenteket. Majd a Refektóriumban köszöntöttem 

az erdészeket szakmai konferenciájukon. 

Október 18-án: a szombathelyi felsőoktatás elindulásának 60. évfordulója alkalmából 

megrendezett központi ünnepségre szóló meghívásnak tettem eleget. 

Október 19-én: Farkasfa városrészen tettem tiszteletemet az Idősek napi ünnepségen. Majd a 

Várkertben a Hagyományőrző napon köszöntöttem a megjelenteket. 

Október 20-án: Rábafüzesen rendezték meg az Idősek napi ünnepséget, ahol köszöntöttem 

az időseket. Majd a Barokk Templomért Alapítvány alapítói közgyűlésén vettem részt. 

Október 21-én: a sportcsarnokkal kapcsolatban egyeztettünk. 

Október 22-én: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre és kitüntetési ünnepségre 

szóló meghívásnak Dr. Haragh László képviselő úr tett eleget. Vas megye rászoruló lakossági 

rétegeinek humánus ellátását szolgáló, emberi hozzáállással végzett kimagasló munkássága 

elismeréséül „Dr. Batthyány-Strattmann László Díj” kitüntetésben részesült: Fábián Béláné, a 

Szentgotthárdi Városi Gondozási Központ intézményvezetője. E napon megalakult 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.. A nap végén ökumenikus 

istentisztelettel, koszorúzással és kiállítással emlékezett meg a város az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 63., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulójáról. Az 

ünnepi köszöntőt Szigethy Gábor Kossuth-díjas írótól, színháztörténésztől hallhatták az 

érdeklődők, majd egy nem mindennapi kiállítás nyílt 1956-os újságokból, fotókból a Színház 

aulájában. A program a Csákányi László Filmszínházban zárult „A néma forradalom” c. film 

vetítésével.  

November 4-én: a Refektóriumban a rendezési tervvel kapcsolatos lakossági fórumon vettem 

részt, jelen volt Lantos Andrea építéshatósági ügyintéző is. Majd az ’56-os Szövetség által 

szervezett gyertyagyújtáson tettem tiszteletemet az emlékműnél.  

November 6-án: a kerékpárúttal kapcsolatban egyeztettünk, majd Top Ipari Park-os 

megbeszélést tartottunk.Majd a MURABA ETT stratégiaalkotási folyamatának 2. 

konferenciáján vettem részt.  

November 7-én: Sportcsarnokkal kapcsolatos TAO források felkutatása, sikerrel tárgyaltam. 

November 8-án: TDM, PKKE és Murába megbeszélést tartottunk. 

November 11-én: a Sportcsarnokkal kapcsolatban egyeztettünk, jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző, Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető és Dr. Dobos 

Adrienn pályázati ügyintéző. Majd a Bűnmegelőzési ülésen vettem részt. E napon tartotta 

ülését az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága. 

November 12-én: a Járási Hivatalban a HVB ülésen vettem részt. Majd hóeltakarítási 

értekezletet tartottunk. Aztán az Idősügyi Tanács ülésén vettem részt. Ezen a napon tartotta 

ülését a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság. 

November 13-án: a mai nap Dr. Székely János megyés püspökkel egyeztettem. 

A polgármester szabadsága: 

A 2019. 10.12-én megszűnt jogviszonyhoz tartozó: 

2019. október hó: 

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

határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

október                                        - nap 

Összesen:                                   - nap 

Maradvány : 20 nap (megváltása kerül) 

október               4-4.                   1 nap 

Összesen:                                    1 nap 

 

A 2019. 10.13-án keletkezett  jogviszonyhoz tartozó: 

Megállapított szabadság: 9 nap 
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2019. október hó: 

A 2019.november 13-i képviselő-testületi 

ülésre előterjesztett szabadságolási ütemterv 

szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

október   25-31.                         4 nap 

Összesen:                                   - nap 

2019.12.31-ig kivehető szabadságok száma:                                      

5 nap 

október    25-31.                           4 nap 

Összesen:                                   4 nap 

 

Dr. Sütő Ferenc:  Október 13-án az önkormányzati választásokkal egy időben nemzetiségi 

választásokra is sor került, a regisztrált nemzetiségi választópolgárok aktív részvételével. 

Városunkban három, a Szlovén, Roma és a Német Nemzetiségi Önkormányzat alakult meg és 

kezdte meg a működését. November 7-én, immáron negyedik alkalommal rendezte meg 

Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a pályaválasztási napot a helyi középiskolai tanulók 

számára. Mint minden évben a 11. és 12. évfolyamos tanulókat szólítottuk meg és hívtuk meg 

őket erre a tematikus napra.. Ezúton is köszönöm Gaál Ákos sport- és ifjúság referens úrnak 

illetve a Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkatársainak a munkáját, amit a nap 

létrejöttében és lebonyolításában tanúsítottak. November 5-én tartotta alakuló ülését a 

Szentgotthárdi Szlovén Információs és Kulturális Központban az Országos Szlovén 

Önkormányzat. Új elnöke lett a nemzetiségi csúcsszervezetnek Holecz Károly személyében, 

az elnökhelyettesi feladatokat pedig Ropos Márton fogja ellátni ebben az önkormányzati 

ciklusban.. Magyarország Kormánya az 1618/2019. számú Kormány határozatában döntött 

arról, hogy a a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programját támogatja a  2020–2023 

közötti időszakban 898 520 000 forint összegben. 

 

Dr. Haragh László:  Városunkban is tartottunk megemlékezést október 6-án, a Széll Kálmán 

Polgári Kör szervezte, megemlékezésen képviseltem a várost és a Képviselő-testületet. 

 

Dömötör Tamás: Város üzemeltetéshez fordulok, Rábafüzesen Móra Ferenc út 2. szám ház 

tulajdonosának a kérése, házukkal szemben lévő telken kialakításra került feljáró ügyének 

kivizsgálását kéri. Az utóbbi napok esőzései zúzalékot mostak a rábakethelyi kerékpárútra, 

ami balesetveszélyes. Várkert korhadt fáit célszerű lenne átvizsgálni, baleset elkerülése 

végett. Személyes megjegyzésem, a szuperül kialakított, jó ötletnek tűnő tónak, ha továbbra is 

ezzel az intenzitással történik a feltöltése, kövek belehajigálásával, akkor szerkezetében 

komoly kár keletkezik, úgy gondolom, ha ilyen értéket teremtettünk akkor azt meg is kell 

óvni. Tolmácsolni szeretném a felém érkező észrevételt, gazdákat  kérem a kutyapiszok 

összeszedésére. Már  egyeztettem a Honvéd út parkolásával kapcsolatban, továbbra is 

fenntartom azt a véleményemet, hogy balesetveszélyes az a terület. 
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Huszár Gábor: Képviselő úr, bocsánatot kérek, ezt két napirenddel később tárgyaljuk, benne 

van az előterjesztésben a javaslata. 

 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: Bizottsági ülésen is felvetődött rábafüzesi Móra Ferenc úti probléma, 

következő hónapban kellene vissza térnünk rá, alaposan, közlekedési vonzatait meg kell 

vizsgálni. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

192/2019. 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 vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló 

földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Két nagy témáról van szó,egyrészt egy összefoglaló, másrészt pedig a jövő 

kivetítése. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Kovács Márta Márta:  A város vagyonát képezi a Fürdőben lévő üzletrész. 2010 óta fizettük 

a Fürdőnek a hitelét, ami évi 300 millió Ft-ot jelent, a tartozás felét kifizettük és így is még 

2,2 milliárd Ft a tartozás ami terheli az Önkormányzatot mit tulajdonost. Könyv szerinti 

értéket és a tartozást nézzük akkor most egyforma lehet az összeg, ha valaki 0 Ft-ért átvenné a 

Fürdőt , akkor nyakába venne 2,2 milliárdos tartozást. A város 10 éve becsülettel fizeti a 

tartozást. 

 

Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs , szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

193/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Irányelveit az Előterjesztés  1. számú melléklete 

szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             valamint: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

3./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Hálás téma, hosszasan tárgyalta a bizottság, előtte nap Közbiztonsági ülés 

volt, próbáltuk átfogóan kiterjeszteni rálátásunkat, azt gondolom széles körű határozati 

javaslatokat próbáltunk megfogalmazni, ehhez még hozzátették a bizottságok a maguk 

javaslatait. 

 

Vörös Gábor: Az egyik téma a fekvőrendőr lenne, a bizottsági ülésen sajnos olyan döntés 

született, hogy a Fürdőnél a fekvőrendőrök nem kerülnek felszedésre. A bizottsági döntés 

hogy kérjünk fel szakértőt a megvizsgálására, én nem bújnék szakértői vélemény mögé, A 

másik téma a füzesi kerékpárút megvilágítása, az Ipari Parkban dolgozóknak korom sötétben 

kell ezen az útszakaszon végigmenniük. A Városüzemeltetés részéről vannak megoldások, 

napelemes, mozgásérzékelős lámpák. 

 

Huszár Gábor: Képviselő úr ki kell javítsam, tegnap nem arról döntött a bizottság, hogy 

szakértői vélemény mögé bebújva nem bontjuk el, A mostani fekvőrendőr rossz konstrukció, 

azon változtatni kell. Nézzük meg mit mond a szakértő, és ha azt mondja, hogy nem kell, 

természetesen el lesz bontva. A füzesi úttal kapcsolatban, óvatosan bánnék az azonnali 

döntéssel, hiszen testületi határozat van róla, hogy az első két telket eladjuk, ott rövidesen 

akár építkezés is kezdődhet, márpedig oda ha üzemek települnek, akkor az üzemeknek 

megfelelő éjszakai világítása is lesz, felesleges pénzkidobás lenne azon a szakaszon nekünk, 

bármilyen világító testeket felszerelni. Ha ez nem történik meg, akkor már vannak terveink, 



13 
 

árajánlataink, azokról a bizonyos napelemes konstrukciókról amiket a kerékpár úton végig 

lehetne telepíteni.  

 

Dr. Haragh László: Kethelyen kaptunk egy nagyon szép közutat, és az első kérések meg is 

érkeztek hozzám. Városrész felől elhangzott igény , hogy a műszaki osztály megvizsgáltatná, 

a Brenner Térnél van e mód zebra kiépítésére? A forgalom lassítási is cél lenne ezzel. 

 

Huszár Gábor: Sokat beszéltünk a gyalogátkelők kérdéséről, kevés esélyt látok rá, mint 

ahogy a leendő Tornacsarnok előtt gyalogátkelő helyre vonatkozó javaslat esetén is. 

 

Varga Ferenc:  Körmenden a vasút állomáson a parkoló hely miatt inkább megszüntették a 

felfestett gyalogátkelő helyet. Természetesen a gyalogosok szabályosan át tudnak kelni a 

járda folytatásaként, csak akkor nincs elsőbbségük az autósokkal szemben. Az jó ötlet, hogy 

lassítani lehetne vele a forgalmat. A kerékpár sáv épült nem kerékpár út. 

 

Bartakovics Andrea: A parkoló autók sok veszélyt rejtenek magukban nem csak a kijelölt 

parkolóknál, átkelőknél, hanem például a Petőfi vagy a Rózsa Ferenc utcában is, ahol sok autó 

parkol az utcán. A Rózsa Ferenc utcában a Mária szobor melletti sövény miatt intézkedni kell. 

Megnéztem a közlekedésfejlesztési koncepciót az 5. pontban szerepel a járdaépítés a Tompa 

Mihály utcától a hídig, én javasolnám azt, hogy egy ponttal meghosszabbítva a rövid távú 

terveket ha lehet vegyük oda be, ezzel kicsit előre hozhatjuk ott a biztonságos közlekedést. 

 

Kovács Márta Mária: A fekvőrendőrre reagálva, kérdésem, hogy mi a cél? Az, hogy a 

városközpontot tehermentesítsük a forgalomtól? Ha szeretnénk a városközpontot 

tehermentesítsen, akkor szüntessük meg a fekvőrendőröket. Rábafüzes vonatkozásában 

folyamatos probléma a kamionok parkolása, fokozott rendőri ellenőrzést kérünk. 

 

Vörös Gábor: Nincs értelme a fekvőrendőrnek, teljesen mindegy milyen konstrukciót 

rakunk, az azt szabályozza, hogy az oda érkező autót lelassítsa, megállítsa. Bízom a képviselő 

társaim józan eszében és, hogy megfelelő döntés fog születni. 

 

Labritz Béla: Többször említettük már, az utak mennyisége ugyanannyi mint 30 éve, az 

autók száma megháromszorozódott. Az előterjesztésben is szerepel, a házak előtti parkolás, 

gépkocsikkal be kellene állni a saját területre. A tegnapi hóeltakarítással kapcsolatos 

ülésünkön elhangzott a gyalogátkelőhelyek megvilágítása. Elsősorban nem biztos, hogy a 

megvilágítással van a baj, hanem a festék minőségével. Bírjuk rá a Közút Kezelőt, tudom, 

hogy kevés pénzük van, hogy a gyalogátkelőhelyeket, fessék át. A város forgalmát 

csúcsidőben megkönnyítendő lehetőség lenne, hogy egyelőre ne rendelettel, hanem szép 

szóval beszéljünk a kenyérszállítókkal, hogy ne reggel 8 órakor pakoljanak az Őrség áruház 

előtt, mert beáll a forgalom. Tessék megbeszélni a tulajdonosokkal, hogy lehetőség szerint 5-6 

óra között, vagy késő délután szállítsanak. Mindazok által egyetértek Vörös Gábor 

indítványával. 

 



14 
 

Dömötör Tamás: A fekvőrendőrrel a rövid véleményem, hogy ez az út egy parkolón átmegy 

ahol fürdő vendégek veszik igénybe a Fürdő szolgáltatásait. Át kellene gondolni, veszélyes 

terület, mindenképpen szükséges a forgalom lassítás. A Kethelyi út új burkolata felbuzdította 

a sofőröket, hogy az 50km/h sebességet átlépjék, mivel nagy az átmenő forgalom, nem tudom, 

hogy lehet tenni valamit, de úgy gondolom ez ellen fel kellene lépnünk. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Megerősíteném  Labritz alpolgármester úr azon gondolatait, amelyek a 

gyalogátkelőhelyek jobb láthatóságára irányultak. Magam is szorgalmaztam, hogy  

valamennyi gyalogátkelőhelyen kerüljön kialakításra földben elhelyezett spot lámpa szerű 

folyamatosan villogó megvilágítás. 

 

 

 

Varga Ferenc:  Rábafüzes parkolás, ha célforgalomba bemehet a kamionos mert hazamegy 

akkor a megállásra és a rövid várakozásra nem tudunk mit mondani, de ha ott parkol annak 

természetesen nem ott van a helye, ezt tudjuk ellenőrizni és szankcionálni. A 30-as tábla, 

véleményem szerint önmagában nem elég arra, hogy betartsák a sebességhatárt,a fekvőrendőr 

biztosan okoz panaszt, az autókban kárt tehet. Volt egy felvetés a kerékpár sávval 

kapcsolatban, hogy lehet mellette megállni, nagyon sok helyen kinn van a megállni tilos tábla, 

a sárga vonal mellett meg lehetne állni, valamennyivel szűkebb lett véleményem szerint az 

úttest, de természetesen szabályosan állnak meg úgy az autók a sárga vonaltól befelé az út 

felé, ha előtte a kereszteződéstől számítva nem tiltja megállni tilos tábla.  

Dr. Dancsecs Zsolt: A Fürdő melletti fekvőrendőr témához szeretnék hozzászólni, mert úgy 

látom, hogy itt a döntő többség nincs tisztában azzal ott milyen körülmények vannak. Most is 

kinn van valahol a 30 km/h tábla, ha az út elejére tesszük, akkor is ugyan annyit fog érni mint 

ahogy Parancsnok út mondja, ha nincs ott egy rendőr aki a sebességet méri akkor a többség 

nem tartja be. A fekvőrendőr nyilván nem jó így ebben a formában, a magasságát tekintve, de 

ha az nincs ott akkor nagy sebességgel be lehet hajtani a parkolóba. A parkolóban majdnem 

minden este a fürdőből hazainduló családok pakolnak, közben nem tudnak mindig a 

kisgyerekre figyelni, azok most is rendre kiszaladnak az útra, ha ott nagy sebességgel 

közlekedő autó halad majd mert nem akadályozza forgalomlassító borda (fekvő rendér), akkor 

súlyos baleset következhet be.  

 

Vörös Gábor: Este ahol az autók állnak, kisgyermekes szülők pakolnak attól 60 méterre van  

az egyik fekvőrendőr a másik 20 méterre. Ott ahol pakolnak az autó nem fog megállni, ott 

olyan sebességgel fog menni amellyel éppen a vezető akar. Továbbra is az a kérésem, hogy 

legyen megszüntetve. 

 

Huszár Gábor:Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

Vörös Gábor indítványát teszem fel szavazásra. 
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A Képviselő-testület 4  igen , 1 tartózkodás, 4 nem arányú szavazással nem fogadta el a 

határozati javaslatot. 

 

Huszár Gábor: Tömbösített szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1-2 -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 pontját, valamint  

A Képviselő-testület 7 igen , 2 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 14 pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

 

194/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Máriaújfalu, Kis utcában (Máriaújfalui út felőli végén lévő oldalághoz) „Elsőbbségadás 

kötelező”, „Zsákutca”, „5 tonnás súlykorlátozás + kivéve célforgalom” táblák 

kihelyezésének elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2019. évi 

költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

     Határidő: azonnal 

     Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a városi 

kerékpárutak forgalmi rendjének , és a forgalomtechnikai kialakításának közlekedési 

szakértő útján történő felülvizsgálatával. A felülvizsgálatban leírt intézkedések 

végrehajtását az önkormányzat költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló forrás 

figyelembe vételével el kell végeztetni. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2020. évi 

költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

A  Rábafüzesi kerékpárúton a közvilágítás biztosításának lehetőségét vizsgálni kell  a 

Füzesi úton lévő sorompótól a Felsőliget útig terjedő szakaszon.  

 

Határidő:  Felülvizsgálat elvégzésére 2020. március 31-ig 

  Szükséges beavatkozások elvégzése 2020. június 30-ig 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Felső utcában a Kethelyi úti csatlakozástól az Új utcai csatlakozást követő 50,00 m-es 

szakaszon a várakozási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 

2019. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4.a.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd, 

István király utcában a 30 km/h sebességkorlátozás kiterjesztésével a Kossuth L. utcától. A 
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megvalósításhoz szükséges fedezetet 2019. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

b.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  az István Király 

utcától a Füzesi út irányába elhelyezett közlekedéscsillapító borda (Fekvőrendőr) 

felülvizsgálatával. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd-, 

Déryné utcában az útszűkületet jelző táblák kihelyezésével. A megvalósításhoz szükséges 

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

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd Farkasfa városrészen a Fővég utcában Dr. Kennéz Zsolt álltal kért 

forgalomlassító borda („fekvő rendőr”) elhelyezésével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

7.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi  a Magyar 

Közút Nzrt. Vas megyei Igazgatóságánál, mint a 7454. jelű Vasszentmihály-Felsőszölnök 

összekötő út kezelőjénél a Szentgotthárd, Széchenyi utca 27-43. illetve 32-38. számú 

ingatlanok közötti szakaszán megállási tilalom elrendelését. A megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2020. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

8.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi közlekedési 

szakértő bevonásával a Szentgotthárd, Kossuth L. utca 8-10. számú lakóingatlanok előtti 

területen  a 8 férőhelyes ferde állású parkoló kiszolgáló útjának déli oldalán a jelenlegi 

járda területét is felhasználva párhuzamos várakozóhelyek kijelölésének vizsgálatát. 

 

Határidő: 2019. decemberi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
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9.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Alkotmány úton a szentgotthárdi 2364. hrsz.-ú ingatlanon lévő út kihajtó ága után nyugati 

irányban érvényben lévő megállási tilalom megszüntetésével. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

10.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd családi házas övezeteiben a családi házakban lakók ház előtt, a közterületen 

tartott gépjárműveinek saját ingatlanon belüli elhelyezését kell szorgalmazni ezzel a 

közterületen való folyamatos parkolás miatti balesetveszélyt meg kell szüntetni – ennek 

érdekében szemléletformáló kampányt kell indítani és lefolytatni.   

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

11.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Petőfi utca 

Zsida patak mellett futó részén hiányzó  közvilágítási oszlop vagy lámpatest 

kihelyezésének vizsgálatával 

 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

12.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Rózsa Ferenc 

utca biztonságosabbá tétele érdekében a Mária szobor mellett magasra nőtt, kilátást 

akadályozó  sövény lenyírásának elrendelésével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

13.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért , Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 57. alatti Sportpályánál valamint a Kethelyi úton a most kialakított új 

buszmegállónál (Alsó utca – Kethelyi út csatlakozása mellett) továbbá a Brenner János 

térnél gyalogos átkelő kialakítása lehetőségének vizsgálatával. 

 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

14.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  Szentgotthárd, 

Móra F. utca felső szakaszán 3,5 t súlykorlátozó tábla kihelyezésének vizsgálatával illetve  

ezen útszakaszon a forgalmi rend esetleges átalakításának lehetőségével.  Erre a kérdésre 

vissza kell térni a decemberi testületi ülésen.  

 

Határidő: 2019. decemberi testületi ülés. 
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Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

15.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

gyalogos közlekedésével kapcsolatos tájékoztatót az Előterjesztés V. pontjában valamint 8. 

számú mellékletében írtak szerint elfogadja.  

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

beszámoló. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Kovács Márta Mária: Azt látjuk az első táblázatból, hogy a 2019. évi tervezett költségvetés 

szerinti bevételek majdnem 100%-ig teljesültek. A várható és tervezett költségvetési 

bevételeink teljesülni fognak 2019 vonatkozásában. A kiadások 65,9 %-os teljesítettsége 

abból adódik, hogy az intézményeink hátralévő három hónapja még nem szerepelhet ebben a 

kimutatásban, és vannak olyan beruházások amelyek kifizetése a hátralevő időszakban fog 

megvalósulni. A tervezetnek megfelelően fog alakulni a 2019. évi gazdálkodásunk. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

195/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 

megismerte.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 

2020. évi költségvetés előkészítése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság megtárgyalta, javaslatokat, kiegészítéseket fogalmazott 

meg. Nyilván vannak olyan igények, kérelmek amelyek azonnal orvosolni lehet, és vannak 

olyan kívánalmak amelyeket hosszas előkészítés után lehet majd a testület elé terjeszteni. 

Mindkét bizottság javaslatát összefésültem, és mindkét bizottság javaslatát megegyezően 

fogom feltenni szavazásra, a kiegészítéseket egységesen amelyeket mindét bizottság 

elfogadott, és külön-külön amelyek egy-egy bizottsághoz kapcsolódnak. 

 

Kovács Márta Mária: Az Erőforrás Bizottságnak vannak olyan javaslatai, hogy a 

zárszámadást követően kerüljenek sorra bizonyos döntések, a Pénzügyi Bizottságnak az a 

kérése, hogy legyen előkészítve már a tervezetre, és a tervezetnél döntünk arról, hogy be 

tudjuk tenni az éves költségvetésbe vagy csak a zárszámadást követően. Akkor legalább 

tudjuk milyen költségvetési tételt jelenthet. Tehát mindenképpen a tervezetig  készüljenek el 

ezek a javaslatok. Természetesen ilyenkor sem a bevételek sem a kiadások teljes körűen nem 

figyelembe vehetők, azok a sarokszámok amik itt szerepelnek ne hangozzanak el, jobb ha 

azok januárban pontos adatok tudatában tesszük közzé. 

 

Huszár Gábor: Elnök asszony azt mondta, hogy változtatás nélkül az Erőforrás Bizottság 

összes javaslatát elfogadja, csak kéri, hogy ne a zárszámadásnál térjünk vissza, hanem 

készüljön a januári testületi ülésre egy előterjesztés, hogy mekkora és milyen tétellel tud bele 

kerülni az áprilisi zárszámadásba 

 

Dr. Haragh László: Mi a túlzott óvatosság talaján álltunk, a koncepció kívánság listára épült. 

Bizottságunk teljes mértékben el tudja fogadni amit Elnök asszony mondott, magam részéről 

mindenképpen támogatom.  

 

Huszár Gábor: Dönteni kell arról, hogy a következő évben, kíván e a testület  helyi 

adórendeletet módosítani, Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy ne nyúljunk hozzá az 

adórendeletünkhöz, én viszont határozottan azon az állásponton vagyok, hogy nem veszítünk 

vele, ha most megszavazzuk, hogy mégiscsak legyen lehetőség adórendelet módosításra, ez 

lehetőséget ad egy eseteleges új adónem kidolgozásra, viszont nem kötelező érvényű. Viszont 

ha most határozottan azt mondjuk, hogy nem még lehetőség sincs megvizsgálni, hogy milyen 

adó módosításokat tudnánk végrehajtani. Tartok tőle, hogy az elkövetkezendő években, 

mindenképpen, hozzá kell nyúlni az adórendeletünk módosításához és azt jobb korábban 

megtenni mint később, tehát én határozottan azt kérem a képviselő társaimtól, hogy a 

módosítás mellett nyomja meg a gombot az első határozati javaslatnál. Egyéni indítványként 

az adórendelet módosítást teszem fel szavazásra. A határozati javaslat többi pontjába sok 

minden beletartozik. A Pénzügyi Bizottság elfogadva az Erőforrás Bizottság hasonló 

döntéseit, azt javasolja, hogy a bérrel kapcsolatos igényeket be kell építeni a januári 

tervezetbe, az egyéb igényeket külön kell hozni a januári tervezetre, úgy, hogy ez részletesen 

bemutatva és kidolgozva legyen. Szavazás következik. 
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Huszár Gábor: Van e valami ami kimaradt a bizottsági javaslatokból? 

Kovács Márta Mária: Városrészi alap városrészenként 50e Ft-tal való növelése. Kérjük 

szépen a bölcsődei térítési díjnak az eltörlését, és ha ez a Bölcsőde költségvetésében hiányt 

okoz, akkor annak pótlását. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Kérek erről is szavazást, a Máriaújfalui Kultúrház, V. ütemének 

folytatásához szükséges összeg a költségvetési tervezetbe kerüljön beállításra műszaki iroda 

bevonásával. Januárig készüljön el egy kalkuláció. 

 

Huszár Gábor: Nem tartom ildomosnak, hogy egy városrészt kiragadjunk. 

 

Kovács Márta Mária: Annyit kér a Képviselő úr, hogy tudja egyáltalán mi az a költségvetési 

összeg, igazából csak a kidolgozását kéri januárig, hogy mekkora ez az összeg.  

 

Labrizt Béla: Egy elkezdett művet be kell fejezni, 4 éve kezdtük el Máriaújfalut, 4 éven 

keresztül egyetlen egy költségvetés tárgyalásakor sem erőlködtem a Rábatótfalui Kultúrház 

érdekében. Most érkezett a Rábatótfalui Kultúrház arra a szintre ami 4 éve volt Máriaújfaluba, 

vizesedik. Amennyiben lehetőség nyílik akkor vegyük számításba egy zarándokhely 

kialakítását Rábatótfaluban, illetve kerüljön némi összeg a Rábatótfalui Művelődési ház 

felújítására, ez az ottani közösség kérése, ezért bátorkodtam megemlíteni. 

Huszár Gábor: Szavazás következik 

 

 
A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás, 4 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1. pontját, valamint 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással 

elfogadta a határozati javaslat 2 -3 pontját, , az alábbi határozatot hozta. 

 

196/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a helyi 

adórendelet  2020. évre módosításának vizsgálatával.  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 

többletigényei kérdésében a következő döntéseket hozza:  

 

A bérrel kapcsolatos igényeket a tervezetbe be kell építeni, az egyéb igényeket a 

januári tervezetben ki kell dolgozni és részletesen be kell mutatni. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

működésére, fejlesztéseire, pályázataira a következő döntéseket, javaslatokat hozza:  

a. Óvoda vizesblokk felújítása költségtervének kidolgozása 

b. Foglalkozni  kell a Hársas-tónál a szennyvízelvezetés kiépítése érdekében  

szükséges tervezéssel 
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c. A Rábafüzesi Kerékpárút egy részén a közvilágítás kialakítása a Füzesi úti 

fénysorompó és a Felsőliget út között, valamint a Petőfi út Zsida patak mellett 

futó szakaszán a  hiányzó közvilágítási oszlop vagy lámpatest elhelyezésének 

vizsgálata. 

d. Szakképzési pályaorientációs projekt kidolgozása és indítása 1 millió Ft, 

e. Sport keret (versenysport támogatása)  7, 5 millió Ft  

f. Gyermekek nyári táborozási költségeihez való hozzájárulásra elkülönített keret 

– 2 millió Ft  

g. Nemzetiségi Alap létrehozás 1 mFt. 

h. Közművelődési feladatok ellátására Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 

támogatása 58.000 eFt + 3,6 m Ft plusz keret 

i. Bevételként  ingatlan eladásból 150 millió Ft 

j.  Városrészi alap városrészenként 50e Ft-tal való növelése  (összesen 350 eFt) 

k. Bölcsődei térítési díj eltörlése  azzal, hogy az ebből elért bevételeket 3 évere 

visszamenőleg át kell tekinteni.    

l.  Máriaújfalui Kultúrház, V. ütemének folytatásához szükséges munkálatok és 

költségek kerüljenek bemutatásra a januári testületi ülésre. 

 

Határidő: 2020. január 20. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Huszár Gábor: Szavazás következik, figyelem rendeletet alkotás. 

 

 
A Képviselő-testület 9  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (XI. 14.) 

önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

16:08 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 16:29 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 

6./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd város 2019. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről 

és a 2020. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az 

energiaracionalizálás új lehetőségei. Város közvilágítási helyzetének áttekintése. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1. pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

197/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 

évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót, illetve 

az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2020. évi Energia-racionalizálás 

programtervét elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető   

 

 

II./ KÜLÖNFÉLÉK:  

 

1./ Napirendi pont: 

A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják. A 8. oldalon a 6.2.) 

pont kiegészül a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője lehetősége szerint részt vesz 

szövegrész helyett a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője vagy annak megbízottja részt 

vesz szövegrészre. Nyilván ez így célszerű, hiszen egyedül nehéz egyeztetni.  

 

Dr. Haragh László: A Német Nemzetiségi Önkormányzat kérése, a székhelyként kapott 

ingatlant a német nemzetiségi önkormányzattal együttműködésben lévő szervezetek 

használhatják, és az ingatlan csak a nemzetiségi önkormányzat engedélyével használható 

rendezvények céljára. 

 

Huszár Gábor: Van e más kiegészítés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
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198/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

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

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta, és új megállapodás megkötését kezdeményezi az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új 

megállapodás aláírására azzal, hogy az előterjesztett tervezet a következőkkel egészüljön ki:.  

 

a) A tervezet 1.2.b) pontjának szövege a következő:  

„a székhelyként kapott ingatlant a német nemzetiségi önkormányzattal együttműködésben 

lévő szervezetek használhatják, és az ingatlan csak a nemzetiségi önkormányzat engedélyével 

használható rendezvények tartására” .  

 

b) A tervezet 6.2.) pontjának szövege:  

„A Tanácsnok a Nemzetiségi Önkormányzattal konzultációs fórumon egyeztethet, adhat 

tájékoztatást – ezen fórumokon a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője vagy annak 

megbízottja részt vesz”  

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

 

Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

199/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Múzeum SZMSZ-ének 1. sz. Mellékletét képező Használati Szabályzat módosítását az 

előterjesztés 1. sz. Melléklete szerint elfogadja és felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a 

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

múzeumlátogatókat tájékoztatassa. 
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Határidő: azonnal, alkalmazásra: 2020. január 01-től 

Felelős   : Molnár Piroska igazgató 

 

3./ Napirendi pont: 

Közalapítványokba tagok delegálása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, megtette a javaslatait. Szavazás következik. 

 

 
A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1-2-3-4. pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

200/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdért 

Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

a) jóváhagyja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének állandó 

bizottságai által választott alábbi személyek kuratóriumi tagságát: 

- a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság részéről: 

Dr. Sütő Ferenc, 9970 Szentgotthárd, Bethlen Gábor u. 21., 

- az Önkormányzati Erőforrások és Szociális ügyek Bizottsága részéről: 

Sebestyénné Németh Eszter, 9970 Szentgotthárd Vakarcs Kálmán u. 62.; 

b) a Kuratóriumba a városban élő, vagy a városban tevékenykedő, vagy Szentgotthárdról 

elszármazott személyek köréből felkéri az alábbi két személyt: 

Fábián Béláné, 9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 41/A., 

Talabér Lászlóné, 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 175.; 

c) a Kuratóriumba Képviselő-testületen kívüli tagnak megválasztja az alábbi két személyt: 

Dr. Schultz Antal János, 9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 37., 

Vadász József, 9970 Szentgotthárd, Zsidai u. 10. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumába az alábbi önkormányzati képviselőket 

delegálja: 

Labritz Béla, 9970 Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp. 6. 

Dr. Haragh László, 9970 Szentgotthárd, Kethelyi út 41. 

a Közalapítvány Alapító Okiratát ennek megfelelően módosítja. 
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3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési Bizottsága tagjainak megválasztásáról szóló 190/2019. számú határozatát a 

következők szerint módosítja: A Bizottság tagjai közül Dömötör Tamás képviselő helyére 

Bartakovics Andrea képviselőt választja meg.  A Közbeszerzési Bizottság elnökévé 

Bartakovics Andreát – választja meg. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságába a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára Bartakovics Andrea képviselő helyett Dömötör Tamás képviselőt választja 

meg. 

 

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

Szombathelyi Törvényszékhez a közalapítványok alapító okiratát érintő változások 

bejegyzése érdekében. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

2020. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Minden év hasonló időszakában elénk kerül a gyermek és szociális 

étkeztetéssel kapcsolatos nyersanyagnorma. Az elmúlt két évben nem nyúltunk hozzá, úgy 

gondolom ez a 8,5 %-os nyersanyagnorma emelés élelmiszer minőségének és mennyiségének 

javulását fogja eredményezni. Elfogadásra javaslom. Van valakinek ezzel kapcsolatban 

kérdése, kiegészítése? Amennyiben nincs, szavazás következik. 

 

 
 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

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

 

201/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. és 2020. 

december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a 

középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában .8,5 %-os 

mértékű nyersanyagnorma emelést határoz meg. 
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben 

az élelmezési nyersanyagnormát Szentgotthárd Város Önkormányzatának javaslata 

szerint fogadja el. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 

Az elektronikus ügyintézés megvalósításának ellenőrzése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérés, hozzászólás? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

202/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az elektronikus ügyintézés 

megvalósításának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

 

6./ Napirendi pont: 

A közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: 2018. évre vonatkozó kötelező jellegű ellenőrzés. Azt látni az anyagból, hogy 

minden rendben volt.. Van ezzel kapcsolatban kérdése valakinek? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
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203/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése 2018.” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző 

 

7./ Napirendi pont: 

A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos intézkedések.  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos intézkedések 

napirendi pont vezetését átadom Alpolgármester úrnak. 

 

Labritz Béla: Lehetőség van arra, hogy Polgármester úrnak az előző ciklusban megmaradt 

szabadsága kifizetésre kerüljön, a költségvetésben rendelkezésre áll az összeg, viszont a 

testületnek meg kell szavaznia. Kérem a határozati javaslat elfogadását.  Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen , 1 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1. pontját, valamint 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással 

elfogadta a határozati javaslat 2. pontját az alábbi határozatot hozta. 

 

204/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kttv.107. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján elrendeli Huszár Gábor polgármester részére a  

megválasztását megelőző polgármesteri jogviszonya  megszűnéséig igénybe nem 

vett 20 nap szabadsága szabadságmegváltás címén történő kifizetését. A 

szabadságmegváltás fedezete az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.   

 

Határidő: 2019. november 21. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

     

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor 

polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint 

hagyja jóvá:  
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2019. évre időarányosan megállapított szabadsága: 

 

             Huszár Gábor polgármester 2019. évi időarányosan igénybe vehető szabadsága:   9 

munkanap 

 

A szabadság ütemezése:  

 

kezdete vége munkanapok 

száma 

2019.10.25. 2019.10.31. 5 

2019.12.16. 2019.12.18 3 

2019.12.31. 2019.12.31. 1 

összesen:  9 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Labritz Béla alpolgármester  

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

8./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés - Sztg 2846 hrsz . 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor:  Szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 403 m
2
 területű, kivett beépítetlen területről van 

szó. 

 

Kovács Márta Mária: A forgalmi érték  144.677.-Ft, az értékbecslés költsége 30.000.-Ft, a 

javasolt értékesítési ár 174.677.-Ft. 

Huszár Gábor: Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

205/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 403 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. 

(III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos módon 

meghirdeti eladásra.  

Vételár: 174 677-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 2019.11.28. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
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A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 %-nak megfelelő összeg  17 468.- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

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

testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

főtanácsos 

 

9./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és 

vízdíjhátralékáról. 

Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor:  Időről időre visszatérő előterjesztés, mindkét bizottságunk tárgyalta, 

elfogadásra javasolják. Bizony néha elkeserítő számokat látunk ezekben a táblázatokban. 

Viszont az örömteli dolog, hogy az elmúlt néhány évben, kis csökkenés látszik, tehát van egy 

kis előrelépés, és az együttműködési szándék is nagyobb mint a korábbi években volt, vannak 

notórius nem fizetők, és vannak akik sok-sok éve halmozzák tartozásukat, bizony jól jönne ez 

a forrás ha befolyna a SZET Kft-hez. 

 

Kovács Márta Mária: Említsük meg azt az összeget 22.751.825 Ft,  amit lakásfelújításra 

tudott a SZET Kft. fordítani. 

 

Huszár Gábor:  A szám az úgy teljes, hogy a testületi határozatunknak megfelelően, 2 évvel 

ezelőtt kértük a SZET Kft-t, hogy a lakbérekből befolyó összeg egy részét, forgassa vissza 

lakásfelújításokra, ez 11,5 millió Ft lett volna, ennek ellenére 22.751.825 Ft-ot költött 

lakásfelújításokra. 239 lakása van Szentgotthárdnak,tehát ilyen kis városnak dicséretére és 

becsületére válik, hogy ezt működtetni tudja. Nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

206/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség- , felújítási hozzájárulás hátralékáról szóló 

Beszámolót megismerte és elfogadja. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért felelős Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

10./ Napirendi pont: 

Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített eljárás – vélemények ismertetése. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Szentgotthárdi polgártól jött egy jelentős terjedelmű hozzászólás, amit az 1. 

sz. melléklet tartalmaz, ennek a megválaszolása meg is történt a 2.sz. mellékletben. Kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

207/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett partnerségi 

véleményezést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti főépítészi vélemény elfogadásával 

zárja le.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

11./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítási kérelem - Opel Szentgotthárd Autóipari Kft.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Az Opel az új Flex gyár és a régi gyár között területmegosztással szeretne 

élni, elmondásuk szerint ide új befektetőket várnak, célszerű, ha külön helyrajzi számon 

szerepel ez a terület. 

 

Vörös Gábor: Véleményem azt, hogy ez a területfelosztás nem a helyes út, mert ezzel azt a 

lehetőséget elzárják, hogy egy nagyobb beruházás ide kerüljön Szentgotthárdra. A 

megmaradó csarnokba a jelenlegi termékek gyártása fog folyni, és csak abban az esetben lehet 

egy új projektet ide hozni, ha a mostanit teljesen vagy részben leállítják. Ha ezek a csarnokok 

megmaradnának, akkor párhuzamosan lehetne az új beruházásokat bevezetni. Szerintem rövid 
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távon ez a megoldás, ha hosszú távon gondolkodunk akkor meg kellene hagyni azt a 

lehetőséget, hogy a PSA nagyobb beruházást ide hozhassanak. 

 

Huszár Gábor: Tény és való, hogy két oldalról lehet megközelíteni, ugyanakkor, teljes lelki 

biztonsággal amellett tenném le a voksot, hogy ilyen multinacionális cég jó előre tudja, hogy 

mit és mikor lép. hallhattuk a híradásokból, hogy nagyon komoly fúzió történt két autóipari 

konszern között, akkora volumenű beruházás, hogy a világ autó részesedésének egyből a 

harmadik helyére lépett elő ezzel a fúzióval a két cég. Biztos vagyok abban, hogy 

Szentgotthárdnak nem csak rövid hanem hosszú távon is előnyére válik. Szavazás következik. 

 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen , 2 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

208/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos rendezési 

tervnek az Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. által az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát Kiss Gábor városi főépítész az 

előterjesztés 3. számú melléklete szerinti szakmai véleményében foglaltak figyelembe 

vételével.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít, azt teljes egészében a kérelmezőnek 

kell finanszíroznia.  

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

12./ Napirendi pont: 

Vadásztársaság kérelme 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Korábban már döntöttünk arról, hogy a rábafüzesi volt sportöltöző 

hasznosítása időszerű lenne, hiszen elég elhanyagolt állapotban van az épület és környéke, 

most van egy lehetőség. A Rábavölgye Vadásztársaság az egész futball pályát és teljes 

területet, nem akarják bérbe venni, viszont felajánlják azt, hogy a területet rendben tartják, 

mindössze 1870 m2-es területet kívánnak ebből aktívan bérelni, ez a régi öltöző és a hozzá 

tartozó kisebb rész. A focipálya területét nem érinti, cserébe viszont a pályát is rendszeresen 

karban tartanák, és ezért ők hajlandóak lennének fizetni 360e Ft bérleti díjat. 
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Kovács Márta Mária: Bizottsági ülésen arról nem beszéltünk, hogy a régi épületre is igényt 

tartanak, ami életveszélyes. Mi lesz azzal az épülettel? 

 

Huszár Gábor: Hétfőn megnéztük, a Füzesiek kérésére a bontás, az Elnök úr felújítaná. Én is 

azt gondolom, hogy le kellene bontani, de Elnök úr azt mondja az akár fatárolónak is jó lehet 

vagy bárminek. Bízzuk ezt a Vadásztársaságra. Bármi történik az csak Füzes javára válik. 

Szavazás következik.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

209/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 183/2019. számú határozatát 

módosítja azzal, hogy a szentgotthárdi 2414 hrsz-ú, sportpályán lévő volt sportöltözőre és a 

közvetlen környezetét képező 1870 m2-es területre  az önkormányzat tulajdonában lévő 

helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) 

önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat mellőzésével való bérleti 

szerződés megkötéséhez járul hozzá  a Rábavölgye Vadásztársasággal (9900 Körmend, Sport 

u. 2. sz.)  

Bérleti díj: 360.000.- Ft/év.  

A bérleti díj évente  az infláció mértékével emelkedik. A bérleti szerződés határozatlan időre 

jön létre, a felmondási idő 3 hónap. A bérlő kötelessége a víz- és villamos áram - ellátás 

visszakapcsolása saját költségen továbbá az ingatlan további 10.612 m2-es területrészének 

évente háromszor történő kaszálása 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

13./ Napirendi pont: 

A Rákóczi Szövetség tájékoztatása a Magyar Iskolaválasztási Programmal kapcsolatban 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Néhány hónappal ezelőtt döntött a Képviselő-testület, hogy 200 000 Ft ot 

adunk határon túli magyar gyerekek beiskolázásának segítésére, akkor úgy szólt a határozati 

javaslatunk, hogy szeretnénk a testvérvárosi kapcsolatunkban felhasználni Szépvízre. 

Időközben kiderült, hogy a Rákóczi Szövetség listáján egyelőre Szépvíz még nem szerepel, 

Így esett a választás Tóthfalura, sajnos nincsen Tóthfaluban elsős gyerek, tehát a faluban nem 

iskoláznak be elsős gyereket, így aztán nekik se tudjuk adni a pénzt. Nem messze Tóthfalutól 
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van Bácsfeketehegy, aki szerepel a Rákóczi Szövetség listáján, tiszta magyar településről van 

szó. Jó szívvel ajánlom a testület figyelmébe a települést.A már megítélt összeget 

bácsfeketehegyi elsős gyerekek kaphassák meg, 15 elsős gyerek van a településen, jól jön ez a 

pénz nekik. Szavazás következik.     

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

210/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2019. számú képviselő 

testületi határozatát a következők szerint módosítja: 

A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja keretében a Szövetség részére 200 

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

Bácsfeketehegy település számára ajánlja fel. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                szerződésmódosításra: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

III. EGYEBEK 

 

Dr. Sütő Ferenc: Technikai kérdésem lenne, Polgármester és Jegyző úrhoz, egyeztettek e 

már, lehet tudni a Városrészi Önkormányzatok alakuló üléseinek ütemtervéről? 

 

Huszár Gábor: Férfiasan bevallom, hogy én nem. Jövő héten megtesszük. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Meghívás, de természetesen a meghívót fogom küldeni , december 1-én  

14:30 órakor Idősek karácsonya Máriaújfaluban. 

Dr. Haragh László: Műszaki osztály felé irányul kérésem, a Kethelyi út 32. szám alatti ház 

falvizesedés kivizsgálását kérem. Az eredményéről szeretnék visszajelzést kapni. 

 

Bartakovics Andrea: Az ifjúsági koncepcióba javasoltam egy 200e Ft-os hitel keretet az 

ifjúságnak, azt beszéltük, hogy a költségvetésben nem tárgyaljuk. Polgármester úr ígért az 

Arany János Általános Iskolának földet az udvar szebbé tételéhez, sajnos ez nem érkezett 

meg.  

Huszár Gábor: Tavasszal vitetünk földet. Képviselő asszony azért nem tettem fel a 200 e Ft-

ot mert az 500 e Ft-os keretben bent van, ha kell azt mi kipótoljuk, ezért nem tettem fel külön 

szavazásra. 

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

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző  


