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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-25 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október  22-én  

13:07  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla, 

 Kovács Márta Mária, 

 Bartakovics Andrea, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

 Dr. Haragh László, 

 Vörös Gábor, 

 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:   Bodorkós Imre atya szentgotthárdi plébános 

Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

Dr. Orbán István, Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetője, 

Bánfi József a Helyi Választási Bizottság elnöke, 

Koszár András mérnöktanár, 

Treiber Mária a sajtó képviselője, 

Tersztyánszky Krisztina a sajtó képviselője, 

Bana Ferenc a sajtó képviselője, 

 

A Himnusz hangjai után Huszár Gábor polgármester, tisztelettel köszönti az alakuló ülésen 

megjelenteket, képviselőket, a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit, a kedves vendégeket 

és minden kedves televízió nézőt. Megnyitja az alakuló ülést. Felkéri a Helyi Választási 
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Bizottság elnökét, Bánfi Józsefet, hogy adjon tájékoztatást a 2019. október 13-i választásról, 

ismertesse a választás eredményét. 

 

Bánfi József:  Településünkön a választás rendben zajlott, rendkívüli esemény nem történt. 

Szentgotthárdon 6760 fő volt a névjegyzékben lévő választópolgárok száma. Szavazóként 

3552 választópolgár jelent meg, a névjegyzékben szereplő választópolgárok 52,54 %-a. 

 

A választás eredményes volt, mind a polgármester, mind az egyéni listás képviselő-választás 

tekintetében. 

 

A polgármester választás esetében a két polgármester jelölt közül Bartakovics Andrea mint a 

Közösen Szentgotthárdért Egyesület jelöltje, 1419 érvényes szavazatot kapott, míg Huszár 

Gábor mint a FIDESZ-KDNP közös jelöltje 2038 érvényes szavazatot kapott, s így ő lett a 

polgármester. 

Az egyéni listás képviselő választáson az induló 23 képviselőjelöltből egyéni listán 

képviselők azok a jelöltek lettek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 

érvényes szavazatot kapták. 

 

Így Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja lett: 

 

1580  szavazattal Labritz Béla, a FIDESZ-KDNP közös jelöltje, 

1438 szavazattal Dr. Sütő Ferenc, aki független jelöltként indult, 

1365 szavazattal Vörös Gábor, a FIDESZ-KDNP közös jelöltje, 

1340 szavazattal Dr. Haragh László, a FIDESZ-KDNP közös jelöltje, 

1327 szavazattal Kovács Márta Mária, a FIDESZ-KDNP közös jelöltje, 

1318 szavazattal Dömötör Tamás, aki független jelöltként indult, 

1298 szavazattal Bartakovics Andrea, a Közösen Szentgotthárdért Egyesület jelöltje és 

1293 szavazattal Orbán Viktor, aki szintén a Közösen Szentgotthárdért Egyesület jelöltje volt. 

 

Huszár Gábor: Köszönöm a Helyi Választási Bizottság elnökének a tájékoztatót. Kérdezem, 

hogy képviselő társaim közül kér e valaki zárt ülés tartását a személyi kérdésekről szóló 

napirendek esetén? Úgy látom nem kér senki. 

Az alakuló ülés napirendi pontjairól és azok tárgyalási sorrendjéről a kiküldött meghívó 

alapján fog tárgyalni a képviselő-testület. A képviselő-testület határozatképes 9 fővel. 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy szavazni a hangjelzés alatti öt másodpercben lehet. 

Szavazás következik a napirendi pontok elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat 9 igen -0 tartózkodás - 0 nem szavazattal 

elfogadta, az alábbiak szerint tárgyalja meg: 
 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati képviselők eskütétele. 
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Előadó: Bánfi József a Helyi Választási Bizottság  elnöke 

2./ Napirendi pont: 

A polgármester eskütétele. 

Előadó: Bánfi József a Helyi Választási Bizottság  elnöke 

 

3./ Napirendi pont: 

A polgármesteri program ismertetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

SZMSZ módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

5./ Napirendi pont: 

Alpolgármester és nem képviselő alpolgármester megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 2. számú melléklet 

 

6./ Napirendi pont: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 3. számú melléklet 

 

7./ Napirendi pont: 

Az alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

 

8./ Napirendi pont: 

Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, természetbeni juttatások, költségtérítések.  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

 

9./ Napirendi pont: 

Bizottsági elnökök és tagok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. számú melléklet 

 

10./ Napirendi pont: 

Településrészi önkormányzatok vezetőinek megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. számú melléklet 
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11./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési Bizottság , az Energetikai Bizottság valamint a  Bünmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottság megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. számú melléklet 

 

II. Egyebek: 

 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

Az önkormányzati képviselők eskütétele. 

Előadó: Bánfi József a Helyi Választási Bizottság  elnöke 

 

Huszár Gábor: Felkérem Bánfi Józsefet , hogy az eskü szövegét olvassa előre. 

 

A képviselők leteszik a képviselői esküt. 

 

Bánfi József: Felkérem a képviselőket, hogy az asztalukra helyezett esküokmányt írják alá. 

 

2./ Napirendi pont: 

A polgármester eskütétele. 

Előadó: Bánfi József a Helyi Választási Bizottság  elnöke 

 

Bánfi József: A polgármesteri eskütétel következik, felkérem Huszár Gábor polgármester urat 

az eskütételre. Felkérem az esküokmány aláírására. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A polgármesteri program ismertetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

 

Huszár Gábor: 

 

Tisztelt Képviselő Társaim! 

Tisztelt Jelenlévők és munkánkat figyelemmel kísérők! 

Először is szeretnék köszönetet mondani minden szentgotthárdi polgárnak, aki élt szavazati 

jogával. Külön köszönöm annak a több, mint 2000 polgárnak a bizalmát, akik jóvoltából 

folytathatom immár 6. ciklusban választott képviselői munkámat! 

Köszönöm képviselő társaim nevében a rájuk leadott szavazatokat is. 

Köszönjük az a sok jókívánságot, amely az elmúlt egy hétben, néhány napban érkezett 

személyesen hozzám, hozzánk, minden képviselő társamhoz, akár szóban, akár írásos 
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formában.  Külön szeretném megköszönni Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló 

asszonynak, küldött kedves levelét. 

Ígérni tudom magam és képviselő társaim nevében, feladatainkat és vállalásainkat eskünkhöz 

mérten fogjuk teljesíteni! 

Tisztelt képviselő társaim, munkánk lényegének megértéséhez Senec-át (aki egyébként 

bizonyítottan találkozott Szent Pállal) hívom segítségül. „Semmilyen szél nem kedvez annak, 

aki nem tudja melyik kikötőbe tart!” 

Adódik a kérdés: 

1. Kik a jó képviselők? és 

2. Mire jók az ideák, a gondolatok? (Mert, hogy a képviselőknek és főleg a polgármesternek 

folyamatosan ideáinak , gondolatainak kell lenni!) Mert, akinek nincs, vagy csak annyi telik 

tőle, hogy annál jobb, minél rosszabb az nem lesz sikeres! Nem választják újra! Aki a közért 

tesz! Jó gondolatokat képvisel az sikeres lesz, tehát újraválasztják. 

Ékes bizonyítéka e gondolatnak Labritz Béla, Dr. Haragh László, Kovács Márta Mária, Dr. 

Sütő Ferenc többszöri újraválasztása, jómagam pedig a 6. képviselői ciklusomat kezdem. 

Ha ehhez hozzáveszem a külsős bizottsági munkámat, akkor 1992 óta érezhetem 

megtiszteltetésnek a városért való tenni akarást. 

De hogy a múlt is alátámassza mindezt, gondoljunk Dömötör Sándor barátunkra, Bedics 

Sándorra, vagy éppen Bauer Károly polgármester úrra! A sor bizony folytatható! 

Természetesen nem baj, ha valakinek olyan ideái vannak, amelyek nem egyeznek a 

többséggel, sőt valljuk be őszintén, hiszen mindannyian hibázunk, vannak rossz ötletek és 

gondolatok is! Azonban abból tanulni és építkezni kell, nem pedig haragból és legfőképpen 

tehetetlenségből gyűlöletet kelteni! 

A harag csak haragot szül! A gyűlöletre csak a szeretet lehet a gyógyír! Ehhez kitartásra és 

erős hitre van szükség! Számtalan példa bizonyítja, hogy az ideák, az ötletek csak addig 

fájnak, amíg fogalmunk sincs arról hogyan kerülhetünk a közelükbe! 

Bobosz gázügy; Opel építkezés; Ipari Park fejlesztések, majd az elveszett (osztrák kézbe 

került) szentgotthárdi területek visszaszerzése, a bedőlt fürdőprojekt újraindítása. A Rába 

habzás, a hulladékégető elleni embert próbáló küzdelem, a máriaújfalui szennyvíz építkezés, a 

Hotel újraindítása, a Tornacsarnok Csipkerózsika álomból való felélesztése, folytassam? A 

kaszagyári területek rendezése és még mi minden akadály, amit nem látunk és nem láthatunk 

előre! Nomen est omen, Széll Kálmán, akár egy kis időre még ellenzékből való politikája is, 

Szentgotthárd robbanásszerű fejlesztése.Erős Hit nélkül nem lett volna lehetséges. Tudták 

elődeink és tudjuk mi is. 

A széljárás és ezt ne feledjük! Jelenleg kedvező! Ezt bűn lenne nem kihasználni. A feltétel 

nélküli szeretetet és a feltétel nélküli segítő szándékot köszönjük és az repítheti vitorláinkat, 

mert mi tudjuk, hogy melyik kikötőbe tartunk! 

A város ellen vétőknek pedig üzenem, mert nem vagyunk naivak, mi tudjuk, hogy minél 

erősebb a szembe szél, annál inkább rá kell dőlni! 

Pataki Attila az Edda Művek frontembere gyönyörűen fogalmaz: Álmodtam egy világot 

magamnak itt állok a kapu előtt, adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt! 

Közösen, konstruktívan, hibáinkból tanulva, könnyedén átléphetjük a falakat, könnyedén 

bejutunk a kapun is! 
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Amikor az idei látogató turistáknak, vagy magas rangú vendégeknek kisebb-nagyobb 

tárlatvezetést tartok, többször emlegetik, hogy könnyű Szentgotthárd képviselőinek, 

legfőképpen polgármesternek lenni, hiszen a fejünk fölött a puttók a bőség szaruból öntik 

ránk a földi és égi javakat! Ezért is kértük Atya áldását és segítségét! Én azonban talán egy 

kicsit jobban hiszek Széll Kálmán szigorú, de mégis Atyai tekintetében itt a fejünk fölött, 

amely mindig is figyelmeztet az erős Hittel végzett munkára. A városért, a térségért való 

cselekedetekre! Nem valami ellen, hanem valamiért! Összefogva, egymást erősítve! 

Tisztelet Képviselő társaim! Ez az 5 év fő csapásiránya! Köszönöm szépen, hogy ezeket a 

gondolatokat megoszthattam. 

 

4./ Napirendi pont: 

SZMSZ módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Huszár Gábor:  Két dolgot mindenképp ki kell, hogy emeljek. A legfontosabb,hogy az eddig 

működő három bizottságból, kettő bizottságot kívánunk felállítani. Lényeges változtatás az, 

hogy az elmúlt két ciklusban egy-egy alpolgármester tevékenykedett. Korábban viszont, igaz 

be kell vallani magasabb volt a választott képviselők létszáma, akkor volt olyan időszak, hogy 

két-két alpolgármester segítette a polgármester munkáját. Arra a törvény lehetőséget ad, hogy 

külsős, nem képviselő alpolgármester választásra is sor kerüljön. Ezért az SZMSZ 

módosításban javaslom, egy nem képviselő alpolgármester megválasztásnak lehetőségét. 

Tanácsnok szerepelt már korábban is, csak nem ezzel a feladatkörrel, a leendő tanácsnok 

feladatai le vannak írva, így természetesen javaslom tanácsnoki feladatkör betöltését is. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban képviselő társaimnak van e valakinek kérdése, vagy 

módosító indítványa. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem 

rendeletalkotás következik, a döntéshozatalhoz minősített többség szükséges. 

 
 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (X. 22.) 

önkormányzati rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 13/2013.(III.28.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

Huszár Gábor:  Mivel a rendeletünk csak kihirdetését követően léphet hatályba, most 

szünetet rendelek el, ami alatt elkészül a rendelet szövegét tartalmazó Önkormányzati 

Értesítőnk és felkerül a hivatali honlapra. 

Huszár Gábor polgármester 13:40 órakor szünetet rendel el. A szünet után a képviselő-

testület 13:54 órakor folytatja munkáját. 

 

5./ Napirendi pont: 

Alpolgármester és nem képviselő alpolgármester megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 



7 
 

Előterjesztés: 2. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: A törvény értelmében az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel kell megválasztani. Javaslatot teszek, megválasztott 

képviselők közül társadalmi megbízású alpolgármester tiszt betöltésére, Labritz Béla mint a 

legtöbb szavazatot kapott képviselő személyében, és javaslatot teszek nem képviselő 

társadalmi megbízású második alpolgármester Koszár András személyében. 

A jelöltek zárt ülést is kérhetnek. Szünetben egyeztettem velük, nem kérnek zárt ülést. 

Hatályos SZMSZ-ünk 42. § (3) bekezdése alapján a titkos szavazás lebonyolítására egy 

legalább három tagú szavazatszámláló bizottságot kell megválasztanunk, akik közül a 

legidősebb képviselő lesz az elnök. A bizottság tagjaira a következő javaslatot teszem: 

a szavazatszámláló bizottság tagjainak javaslom: 

Kovács Márta Mária, elfogadja a jelölést? – Igen 

Dr. Sütő Ferenc, elfogadja a jelölést? – Igen 

Dömötör Tamás, elfogadja a jelölést? – Igen 

 

A három jelölt közül Kovács Márta Mária az elnök. 

 

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

szavazatszámláló bizottság tagjait. 

 

Most SZMSZ-ünk értelmében szünetet rendelek el. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjait, hogy a szünetben készítsék elő a titkos szavazást! Kérem a tisztelt képviselőket, hogy 

ezt követően adják le szavazatukat a megfelelő körbe írt egymást keresztező két vonallal, 

majd a szavazólapot tegyék borítékba, és dobják a lezárt urnába. Ha mindenki leszavazott, 

kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy nyissák fel a szavazóurnát és számolják össze a 

szavazatokat, és erről külön jegyzőkönyvet vegyenek fel! 

Huszár Gábor polgármester 13:57 órakor szünetet rendel el. A szünet után a képviselő-

testület 14:14 órakor folytatja munkáját. 

 

Huszár Gábor: Tisztelt Képviselő-testület, folytassuk munkánkat! Felkérem a 

Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét! 

 

Kovács Márta Mária: A Szavazatszámláló Bizottság munkáját elvégezte. A titkos szavazás 

eredménye a következő. Urnában talált szavazó lapok száma 9 db. Ebből érvényes mind a 9. 

A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem arányú szavazattal Labtitz Béla képviselőt, 

alpolgármesternek megválasztotta. 

Második körben, a titkos szavazás eredménye a következő. Urnában talált szavazó lapok 

száma 9 db. Ebből érvényes mind a 9. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal Koszár András 

nem képviselőt, alpolgármesternek megválasztotta. Gratulálok alpolgármester uraknak. 

 

Huszár Gábor: Kérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy adja át a jegyzőkönyvet 

és a szavazólapokat a jegyző úrnak. Megállapítom, hogy Labtitz Béla képviselőt a képviselő-
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testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett alpolgármesternek megválasztotta. 

Megállapítom, hogy Koszár András nem képviselőt a képviselő-testület 9 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett alpolgármesternek megválasztotta Kérem a jegyzőkönyvvezetőt ezen 

tartalmú határozat rögzítésére. 

Most pedig felkérem alpolgármesterek  urakat, hogy tegyék le alpolgármesteri esküjüket. 

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

határozati javaslat 1.és 3. pontját, valmint 7  igen , 0 tartózkodás, 2 nem arányú 

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

185/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választására 

a titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek 

elnökéül Kovács Márta Mária képviselőt, tagjainak Dr. Sütő Ferenc, Dömötör Tamás 

képviselőket választja meg. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Labritz Béla képviselőt 

társadalmi megbizatású alpolgármesterré megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős a közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszár Andrást nem 

képviselőtestületi tagként társadalmi megbizatású Alpolgármesterré megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős a közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

6./ Napirendi pont: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 3. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: Következő napirendünk a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítása. Én ehhez annyit kívánok hozzátenni, hogy természetesen semmin nem 

változtattunk, minden marad az előző éveknek megfelelően. Kérdezem a Tisztelt Képviselő -

testületet, van e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs 

hozzászólás, javaslom, hogy az előterjesztés szövegezése alapján szavazzunk a határozati 

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

határozatot hozta. 

 

186/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester illetményét 598.300.,- Ft/hó összegben állapítja meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester költségtérítését illetménye 15%-ában, azaz 89.745.-Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

7./ Napirendi pont: 

Az alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: Következő napirendünk az alpolgármesterek tiszteletdíja és egyéb juttatása. 

Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel? 

Nincs kérdés, hozzászólás. Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően szavazzunk a 

határozati javaslatról! 

 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

187/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Labritz Béla társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 22. napjától 224.640 - Ft/hó 

összegben, költségtérítését ugyanezen naptól 33.696.- Ft/hó összegben  állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 
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2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszár András nem 

képviselőtestületi tag  társadalmi megbízatású  alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 

22. napjától 224.640 - Ft/hó összegben, költségtérítését ugyanezen naptól 33.696.- Ft/hó 

összegben  állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Huszár Gábor:  

Koszár András nem képviselőtestületi tag alpolgármester nyilatkozatát olvasom: Alulírott 

Koszár András kijelentem, hogy Képviselő-testületen kívüli alpolgármesterré 

megválasztásom esetén, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 80.§ (2) bekezdésben foglalt jogommal élve, tiszteletdíjamnak a költségtérítésemmel 

azonos mértékű részéről lemondok. 

8./ Napirendi pont: 

Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, természetbeni juttatások, költségtérítések.  

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: Következő napirendünk a Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, 

természetbeni juttatások, költségtérítések. Kérdezem az előterjesztőt, Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyzőt, hogy kíván-e hozzátenni valamit az írásban kiküldött anyaghoz. 

Dr.Dancsecs Zsolt: Az előterjesztésben zárójelben jeleztük, hogy eddig milyen összegek 

szerepeltek. A kipontozott helyekre ezeket vagy más számokat lehet javasolni. 

 

Kovács Márta Mária:  A tanácsnok tiszteletdíjára tennék javaslatot, a bizottsági elnök 

tiszteletdíjával egyező mértéket javaslok. 

 

Huszár Gábor: Javaslom, hogy a szóbeli kiegészítéssel együtt szavazzunk a 

rendeletmódosításról. Figyelem rendeletalkotás következik, a döntéshozatalhoz minősített 

többség szükséges. 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (X. 24.) 

önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított 

tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

9./ Napirendi pont: 

Bizottsági elnökök és tagok megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 6. számú melléklet 
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Huszár Gábor: Javaslatot teszek a bizottsági elnökökre illetve tagokra. Pénzügyi, Jogi és 

Gazdasági Bizottság elnökének Kovács Márta Mária képviselőt, a bizottság tagjainak Vörös 

Gábor, Dr. Sütő Ferenc, Bartakovics Andrea képviselőket. Külsős bizottsági tagoknak, 

Vadász Józsefet és Pécsi Józsefet. 

Az Önkormányzati Erőforrások és Szociális ügyek Bizottsága elnökének Dr.Haragh László 

képviselőt, a bizottság tagjainak Orbán Viktor, Dömötör Tamás képviselőket. Külsős 

bizottsági tagoknak Sebestyénné Németh Esztert és Bedi Beatrixet. 

A Nemzetiségi, Ifjúsági és egyházi ügyek Tanácsnokává  Dr. Sütő Ferencet javaslom. 

Kérdezem, hogy a tagok elfogadjá a jelölést? – Igen. 

A bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztásához az Mötv. 50. §-a alapján minősített 

többség szükséges. Javaslom, hogy bizottságonként és azon belül is jelöltenként szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület a bizottsági elnököket a következő arányban választotta meg: 

 Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnökének Kovács Márta Mária 

9 igen – 0 nem – 0 tartózkodik 

 Az Önkormányzati Erőforrások és Szociális ügyek Bizottsága elnökének Dr.Haragh 

László 

9 igen – 0 nem – 0 tartózkodik 

 

A Képviselő-testület a bizottság tagjait a következő arányban választotta meg: 

 Vörös Gábor    9 igen – 0 nem – 0 tart. 

 Dr.Sütő Ferenc  9 igen – 0 nem – 0 tart. 

 Bartakovics Andrea  8 igen – 0 nem – 1 tart. 

 Orbán Viktor   9 igen – 0 nem – 0 tar. 

 Dömötör Tamás  9 igen – 0 nem – 0 tar. 

 

A Képviselő-testület a külső bizottság tagjait a következő arányban választotta meg: 

 Kovács Andrea  9 igen – 0 nem – 0 tart. 

 Vadász József   8 igen – 1 nem – 0 tart. 

 Pécsi József   8 igen – 1 nem – 0 tart. 

 Sebestyénné Németh Eszter 9 igen – 0 nem – 0 tart. 

 Bedi Beatrix    8 igen – 1 nem – 0 tart. 

 

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

Ifjúsági és egyházi ügyek Tanácsnokává Dr. Sütő Ferencet választotta 

 

188/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi és 

Gazdasági Bizottság elnökének Kovács Márta Mária képviselőt, képviselő tagjainak Vörös 

Gábor, Dr. Sütő Ferenc, Bartakovics Andrea képviselőket választja meg, képviselő-testületen 

kívüli tagjainak Kovács Andrea Szentgotthárd, Tóth Árpád út 15. szám alatti lakost és Vadász 
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József, Szentgotthárd, Zsidai utca 10 szám alatti lakost és Pécsi József, Szentgotthárd, Petőfi 

utca 18.szám alatti lakost  választja meg.  

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Önkormányzati 

Erőforrások és Szociális ügyek Bizottsága elnökének Dr.Haragh László képviselőt, 

képviselő tagjainak Orbán Viktor, Dömötör Tamás képviselőket választja meg, képviselő-

testületen kívüli tagjainak Sebestyénné Németh Eszter Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 

62. szám alatti lakost és Bedi Beatrix, Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 16. szám alatti lakost 

választja meg. 

 

Határidő a közlésre: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi, Ifjúsági és 

egyházi ügyek Tanácsnokává  Dr. Sütő Ferenc Szentgotthárd, Bethlen Gábor út 21. szám 

alatti lakost választja meg azzal, hogy a tanácsnokkal 30 napon belül feladatellátási 

megálapodást kell kötni – ezt előzetesen a Képviselő – testület elé kell terjeszteni.  

 

Határidő a közlésre: azonnal, a feladatellátási megállapodás testület elé terjesztésére a 

novemberi testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2019. október 17. 

 

Huszár Gábor: Felkérem a bizottságok képviselő-testületen kívüli jelenlévő tagjait, hogy 

felállva mondják utánam az eskü szövegét. 

 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Településrészi önkormányzatok vezetőinek megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 7. számú melléklet 

 

Huszár Gábor:  Településrészi önkormányzatok vezetőinek megválasztása következik. 

szintén a polgármesternek van lehetősége javaslatot tenni, természetesen egyeztetve az 

érintettekkel. Rábatótfalu Városrészen Labritz Béla, Rábafüzes Városrészen Orbán Viktor, 

Jakabháza Városrészen Dömötör Tamás, Zsida-Zsidahegy Városrészen Bartakovics Andrea, 

Rábakethely Városrészen Dr. Haragh László, Farkasfa Városrészen Vörös Gábor, Máriaújfalu 

Városrészen Dr.Sütő Ferenc képviselőket javaslom. Kérdezem képviselő társaimat, hogy 

elfogadják a jelölést? – Igen.  

Egyeben szavazunk a jelöltekről. Szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 
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189/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrészi önkormányzatok 

vezetőinek az alábbi képviselőket választja meg: 

Farkasfa Városrészi Önkormányzata: Vörös Gábor 

Jakabháza Városrészi Önkormányzata: Dömötör Tamás 

Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata: Dr.Sütő Ferenc 

Rábafüzes Városrészi Önkormányzata: Orbán Viktor   

Rábakethely Városrészi Önkormányzata: Dr. Haragh László 

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata: Labritz Béla 

Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata: Bartakovics Andrea 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

11./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési Bizottság , az Energetikai Bizottság valamint a  Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottság megválasztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. számú melléklet 

 

Huszár Gábor: Közbeszerzési Bizottságába való jelölésre javaslatot teszek, Labritz Béla 

személyére, a  Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnökét Kovács Márta Mária, az 

Önkormányzati Erőforrások és Szociális ügyek Bizottsága elnökét Dr.Haragh László 

képviselőt, Vörös Gábor képviselőt, Dömötör Tamást akit egyben a Közbeszerzési Bizottság 

elnökének javaslok. Energetikai Bizottságba külsős alpolgármestert Koszár Andrást, a 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba Bartakovics Andrea képviselőt javaslom. 

Kérdezem a jelölteket, hogy elfogadják a jelölést? – Igen.  

Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

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

 

190/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési Bizottságába a  

1. Labritz Béla alpolgármestert, 

2. Kovács Márta Mária képviselőt 

3. Dr. Haragh László képviselőt 

4. Dömötör Tamás képviselőt  
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5. Vörös Gábor képviselőt választja. 

A Képviselő – testület a Közbeszerzési Bizottság elnökévé a tagok közül Dömötör 

Tamást választja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

 

2/a.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Energetikai Bizottságba 

     választja Gál József megbizott ügyvezető igazgatót, a  SZET Szentgotthárdi kft vezetőjét. 

      

2/b.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Energetikai Bizottságba   

     választja Koszár András nem képviselőtestületi tag alpolgármestertt. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Koncz Gabriella rendőr 

alezredessel mint illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságába a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára az alábbi személyeket bízza meg: 

elnökének: Huszár Gábor polgármestert, 

tagjainak: 

• a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét,  

• a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének vezetőjét 

• a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét,  

• Szentgotthárd Város  jegyzőjét, 

• a közbiztonsági referenst. 

• Bartakovics Andrea képviselőt 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáját az Előterjesztés 2. számú 

melléklet szerint módosítja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős    a közlésért: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2019. október 18 

 

 

II. Egyebek: 

 

Dr.Sütő Ferenc: Szeretném megköszönni a Képviselő-testület tagjainak, hogy egyhangúlag 

támogatták és megszavazták a Nemzetiségi, Ifjúsági és egyházi ügyek Tanácsnokává történő 

kinevezésemet. Ez egy új keletű dolog Szentgotthárd Város Önkormányzatának, hogy ilyen 

tanácsnoka van a városvezetésnek. Hiszem és vallom, hogy mindhárom terület önállóan is 
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megérdemelne, egy tanácsnoki feladatkört, de a három együtt azt gondolom, hogy elég nagy 

feladatot ró rám.  

 

 

Dr. Haragh László: Szóba került Fábián Béláné neve, ma Megyei Önkormányzati kitüntetést 

kapott, a szociális ellátások és az idős gondozás területen végzett munkájáért. Gratulálunk 

neki. 

 

Huszár Gábor: Természetesen gratulálunk Igazgató asszonynak. Az „Egyebek” címszó alatt 

először is fel szeretném hívni a tisztelt képviselő társaim figyelmét az esetleges 

összeférhetetlenségnek a megválasztástól vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől 

számított 30 napon belüli megszüntetésére (2011. évi CLXXXIX. törvény 37. § (1) 

bekezdése), továbbá a megválasztásától  számított 30 napon belüli vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségükre (2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §). Ezzel kapcsolatban kérem a tisztelt 

képviselő társaimat, hogy az asztalukon megtalálható nyilatkozatot kitölteni és aláírni, majd 

az ülést követően a Hivatal 5. számú irodájában átadni szíveskedjenek a testületi ügyintéző 

részére, akitől megkapják a szükséges számú vagyonnyilatkozati nyomtatványokat. 

Nagyom szépen köszönöm az alakuló ülés előkészítésével kapcsolatos munkát. Jegyző úrnak 

külön köszönöm, és kérem tolmácsolja köszönetemet a Hivatal minden érintett dolgozójának 

aki a Választási Bizottságokban segítette a munkát. Képviselőtársaimnak köszönöm a 

részvételt, rengeteg munka áll előttünk. Mindenkinek eredményes és kitartó munkát kívánok a 

jövőben. 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  15:00 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


