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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 354-21 /2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember  19-

én  09:08  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

 Kovács Márta Mária, 

 Szalainé Kiss Edina, 

 Lábodi Gábor, 

 Virányi Balázs, 

 Dr. Haragh László, 

 Vörös Gábor képviselők, 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető,  

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van:  Dr. Sütő Ferenc képviselő 

 

Meghívott vendégek:   Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

Treiber Mária a sajtó képviselője, 

Varjúné Molnár Katalin, SZEOB Óvodaigazgató, 

Dr. Dancseczné Kovács Tünde SZEOB Intézményegység-

vezető, 

    Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló 
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Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-

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

A képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a zárt napirendek közé „RABACSA Kft 

kérelme”,című előterjesztést. 

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

valamint a sürgősségi napirendi pont felvételéről. 

  

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

határozatot hozta. 

 

147/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

„RABACSA Kft kérelme”,valamint zárt ülésen tárgyalja a testület a „Ipari Park Kft. terület 

értékesítés JF. ingatlan Kft”, “ Ipari Park Kft. terület értékesítés Pallós Marcell..”, 

„Halhatatlanok Aranykönyvébe javaslat”, „Szentgotthárd Város Képviselő-testületének 

Díszoklevele” cím adományozására javaslat.”, „Kitüntetési javaslat az „ Idősek az 

idősekér”- és a „Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a 

alkalmából adományozható díjakra.”- című előterjesztést. 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
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Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –  

különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.           

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015-2019. évi munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

6./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának 2014-2019. 

évi munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 

7./ Napirendi pont: 

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2019. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Városi Gondozási Központ álláshely betöltése és plusz álláshely engedélyezése iránti 

kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. 

Előadó: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

4./ Napirendi pont: 

Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi Mentőállomására eszköz beszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

5./ Napirendi pont: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata TEÁOR szám bővítése. (törzskönyvi nyilvántartás) 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

6./ Napirendi pont: 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése . 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

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

 

7./ Napirendi pont: 

Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

8./ Napirendi pont: 

Átemelők tulajdonba vétele, átadása üzemeltetésre. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

9./ Napirendi pont: 

Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése. II. Hársas-tó strand villamos-energia ellátása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség a bölcsőde bővítésére, fejlesztésére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

12./ Napirendi pont: 

Köztéri szobrok elhelyezéséhez szükséges hozzájárulásról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítási kérelem  –   Szentgotthárdi Téglaipari Kft. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

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

 

14./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és 

vízdíjhátralékáról. 

Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

15./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

 

16./ Napirendi pont: 

A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 

bevezetése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

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

 

17./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek akasztó domb.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

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

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

 

18./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. 2230 hrsz és 2233 hrsz.     

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 28. számú melléklet 

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

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

 

19./ Napirendi pont: 

Verscnitzer Éva ingatlan felajánlása területrész vásárlás. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 29. számú melléklet 

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

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

 

20./ Napirendi pont: 

Soós Judit ing.felajánlás. Sztg. 403/40 hrsz-ú ingatlan. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 30. számú melléklet 

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

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

 

21./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés Sztg. Alkotmány u. 39. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 31. számú melléklet 

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

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

 

22./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés Sztg. 2387/4 és 2387/5 hrsz. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 32. számú melléklet 

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

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

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 

kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 33. számú melléklet 

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

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

 

 

III. EGYEBEK 

 

 

 

I./ NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 

Július 2-án: a Lipában a RaabSTAT projekt ünnepélyes nyitórendezvényén Dr. Haragh László 

képviselő úr köszöntötte a megjelenteket. 

Július 3-án: nagyvezetői értekezletet tartottunk. 

Semmelweis nap alkalmából köszöntöttem az egészségügyben és a szociális ellátásban 

dolgozókat. A rendezvényre, amelyen kitüntetések átadására is sor került, megtelt a 

Refektórium.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Egészségügyéért 

és Szociális Ellátásáért Díjat adományozott Dervarits Erika részére Szentgotthárd Város 

szociális területén, elsősorban a bölcsődei korosztály ellátásában végzett közel négy évtizedes 

lelkiismeretes szakmai munkája megbecsülése és elismerése jeléül, valamint Csicsai Ferencné 

részére Szentgotthárd város egészségügyi alapellátása területén végzett több mint három 

évtizedes lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkája megbecsülése jeléül. 

Július 4-én: Budapesten az MKSZ-nél, a Miniszterelnöki Hivatalban, az EMMI-nél, majd a 

Külügyminisztériumban tárgyaltam. 

Július 5-én: a városarculattal kapcsolatban egyeztettünk. 
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Majd Pajor Attilával, a Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ ügyvezető 

igazgatójával tárgyaltam. 

Ezen a hétvégén szervezte meg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a 30. jubileumi Hopplá 

Fesztivál. Az ismert előadók mellett természetesen helyet kaptak a szentgotthárdi zenekarok 

is, akik ezt a fesztivált egykor elindították és életben tartották. 

Július 8-án:  városunkba látogatott a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny zsűrije. 

Egy egész délelőttöt töltöttek a városban, ez idő alatt megismerkedhettek Szentgotthárd 

gazdag történelmével, az elmúlt évek projektjeivel és a fejlesztési tervekkel is. 

A program zárásaként egy séta keretében személyesen is meggyőződhettek arról, hogy 

Magyarország legnyugatibb városa zöld területekben és virágokban gazdag, élhető település.  

Július 10-én: PKKE megbeszélést tartottunk. 

Majd az Ipari Park és a Kézilabdacsarnok kapcsán egyeztettünk. 

Július 11-én: a Tankerület képviselőivel tárgyaltam, majd a Vargyai ház kapcsán Bognár 

Zoltánnal egyeztettem. 

Július 13-án: a Színházban fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Békefi Antal 

Népdalkör. 

A kulturális műsort követően Kovács Márta Mária képviselő asszony köszöntőjének végén 

adta át Rezső Rita, a népdalkör vezetője részére a polgármesteri díszoklevelet, amely méltó 

elismerése volt a két évtizedes lelkiismeretes és kiemelkedő szorgalommal végzett munkának. 

Ezen a hétvégén rendezték meg Vaskeresztesen a Pinka-völgyi Halas Napokat, mely 

rendezvényre szóló meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett eleget. 

Július 22-én: a városarculattal kapcsolatban egyeztettünk. 

Július 23-án: Szombathelyen a Ferrosütnél és a Klik-nél tárgyaltam. 

Július 24-én: az Axill Kft.-vel tárgyaltam, majd a Hársas-tó kapcsán egyeztettünk. 

Július 25-én: vette kezdetét a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozat, mely 

keretén belül a Hivatal előterében „Szentgotthárd egészségügye” címmel kiállítás nyílt, ahol 

Dr. Haragh László képviselő úr és jómagam köszöntöttem a megjelenteket. 

Július 26-án: a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusán az 57. AGRA 

Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari vásárt bemutató sajtótájékoztatóra szóló 

meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett eleget. 

E napon fogadtam a németországi Walldürn testvérvárosunkból érkező delegációt. 

Július 27-én: A Szentgotthárdi Történelmi Napok keretében július 27-én mutatták be a Pável 

Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban az 1664-es szentgotthárdi 

csatához és vasvári békéhez kötődő, azok körülményeit, résztvevőit, a kor hagyományos 

haditechnikai jellemzőit felvonultató, professzionális társasjáték prototípusát. A játékot maga 

a fejlesztő, Pierrot mutatta be, a rendezvény házigazdája pedig Zágorhidi-Czigány Balázs 

történész volt.  

Ezt követően adtuk át a teljesen megújult Várkertet, a rendezvényen ünnepi köszöntőt 

mondott V. Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, 

népdalcsokorral szórakoztatta a közönséget a Békefi Antal Népdalkör, jómagam pedig egy 

séta keretében mutattam be a fejlesztéseket. A program egy koccintással zárult, ahol 

megköszöntem mindazok munkáját, akik a projekt megvalósításában részt vettek: Kiss Gábor 

főépítésznek, Gál József ügyvezető igazgatónak és a SZET Szentgotthárdi Kft. 
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munkatársainak, Doncsecz András és Dr. Gábor László vezetőknek, valamint Dr. Dobos 

Adrienn pályázati ügyintézőnek.  

Július 28-án: Farkasfa városrész falunapi rendezvényén köszöntöttem a lakosságot. 

Július 29-én: az Óvodával és a Vargyai-házzal kapcsolatban egyeztettünk. 

Augusztus 1-jén: a kézilabdacsarnok beruházásával kapcsolatban tárgyaltam a Szegletkő Kft.-

vel. 

E napon rendkívüli Pénzügyi, Jogi Bizottsági ülést és testületi ülést tartottunk. 

Augusztus 3-án: a rátóti falunapra szóló meghívásnak tettem eleget. 

Augusztus 5-én: Budapesten tárgyaláson vettem részt. 

Majd egy szlovén céggel tárgyaltam. 

Augusztus 6-án: a HVB tagok eskütételére került sor. 

Majd az Opel vezérigazgatójával Grzegorz Buchallal tárgyaltam. 

Augusztus 7-én: Dr. Wächter Walter László Vas megye új tiszti főorvosa tette tiszteletét 

Hivatalunkban. 

Idén 18. alkalommal adott otthont a Nemzetközi Művésztelepnek Szentgotthárd. Egy héten át 

neves európai művészeket látott vendégül a város, valamint a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége, alkotásaikból az ősz folyamán kiállítás is nyílik. 

Augusztus 8-án: 1 fő állampolgársági eskü, délután pedig a Vadásznappal kapcsolatban 

egyeztettünk.  

Augusztus 9-én: Körmenden a Rába élményváros program polgármesteri találkozóján vettem 

részt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintézővel.  

Augusztus 10-én: Vasváron Papp Bálint képviselte a városunkat. 

Augusztus 11-én: a rábatótfalui, majd a kétvölgyi falunapra látogattam el.  

Augusztus 13-án: vendégül láttam azokat a művészeket, akik egy héten át a Nemzetközi 

Művésztelep résztvevői voltak. A Művésztelepen elkészült alkotásokból az ősz folyamán 

kiállítás nyílik.  

Augusztus 14-én: a sportcsarnokkal kapcsolatban egyeztettünk.  

Augusztus 16-án: ünnepelte a könyvtár fennállásának 65. évfordulóját, ahol köszöntöttem a 

megjelenteket.  

Augusztus 17-én: eleget tettem a megyei vadásznapra szóló meghívásnak, majd Keszthelyre 

utaztam, ahol a Virágos Magyarország regionális díjátadóján a Várkert felújításáért járó 

elismerést vehettem át.  

Augusztus 20-án: a városi ünnepség keretében köszöntöttem az érdeklődőket a 

Nagyboldogasszony templomban, majd kitüntetéseket adtam át. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának döntése alapján a Ferrosüt Sütő- és Édesipari Kft. Szentgotthárdi üzeme 

által előállított helyi termék a Zöld Szentgotthárd címet és a hozzá tartozó logót 2019. 

augusztus 20. napjától határozatlan ideig viselheti. Az elismerést a szentgotthárdi üzem 

vezetője, Kern László vette át. Idén a Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíját Somogyi 

Gábor hosszútávfutó vehette át. Rangos elismerésben részesült Variné Trifusz Mária és Bene 

Krisztina is, mindketten Szentgotthárd Városért kitüntetést vehettek át. Gratulálunk a 

kitüntetetteknek! 

Augusztus 21-én: a Kézilabdacsarnok beruházás kapcsán egyeztettünk. 

Augusztus 22-én: 2 fő tett állampolgársági esküt. 
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Augusztus 23-án: Molnár Judittal a Kézilabdacsarnok eredeti tervezőjével tárgyaltam. Majd 

Lendvára utaztam. 

Aztán Szombathelyen az ELTE-SEK karneváli állófogadására szóló meghívásnak tettem 

eleget. 

Augusztus 24-én: Farkasfa városrészen megrendezett főzőversenyre szóló meghívásnak 

tettem eleget. 

Augusztus 28-án: Budapesten a Belügyminisztériumban és a Kézilabda Szövetségénél 

tárgyaltam. 

Augusztus 29-én: a Bölcsőde projekt kapcsán egyeztettünk. 

Szeptember 1-jén: az AMES Hungaria Kft. vacsora meghívásának tettem eleget. 

Szeptember 2-án: került sor az Arany János Általános Iskola műszaki átadására, majd pedig 

tanévnyitó ünnepségén köszöntöttem a résztvevőket.  

Szeptember 5-én: a kerékpáros vándortáborral kapcsolatban tárgyaltunk Simon Zoltánnal, a 

Vas Megyei Kerékpáros Egyesület elnökével, valamint Légrádi Zoltánnal, az Őrségi 

Kerékpáros és Természetbarát Egyesület elnökével, amelyen részt vett Gaál Ákos sport és 

ifjúsági ügyintéző, valamint Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző. Ezt követően a 

sportcsarnokkal kapcsolatban tartottunk megbeszélést, majd a háziorvosokkal egyeztettünk.  

Aznap Budapesten tartották a cseh-magyar partnertalálkozót, amelyen Dr. Simon Margit a 

fürdő igazgatója, valamint Dr. Sütő Ferenc képviselő úr vett részt.  

Szeptember 6-án: Mogersdorfaban az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési 

Program keretében megvalósuló „3Határlos” projekt nyitórendezvényén Papp Bálint stratégiai 

és fejlesztési ügyintézővel vettünk részt.  

Szeptember 7-én: tiszteletemet tettem a máriaújfalui falunapon.  

Szeptember 9-én: Domiter Judit intézményi ügyintézővel átadtuk Németh István 

nyugalmazott általános iskolai igazgató részére a Vas díszoklevelet.  

Rövid ünnepség keretében átadtuk a szentgotthárdi zsidó temető felújított kapuját és előre 

gyártott betonelemekből elkészített kerítését. Közel 10 millió forintos pályázat segítségével 

rendeztük a Szent Erzsébet utcában, a domboldalon lévő temetőt és környezetét. 

Szeptember 10-én: az Opel jubileumi rendezvényén vettem részt. 

Majd a Ferrosüt Kft.-nél tárgyaltam. 

Aztán Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság újonnan kinevezett szentgotthárdi főkonzulja 

látogatott Hivatalunkba. 

Szeptember 12-én: a Kézilabdacsarnok kapcsán helyszíni bejárást tartottunk. 

E napon Pannonhalmán a Leadec Kft. 25 éves jubileumi rendezvényén mondtam el ünnepi 

beszédemet. 

Szeptember 13-án: a Várkertben  megrendezett Kuruc nap a Mura Raba Tour határon átnyúló 

turisztikai együttműködés részeként ezúttal a két nép közös történelmi gyökereit 

hangsúlyozta. 

E napon megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 

Egyesülete, ez alkalomból nyílt kiállítás a Színház aulájában a kézműves kör tagjainak, 

valamint az általuk patronált gyermekek munkáiból. 

E kiállítást Kovács Márta képviselő asszony nyitotta meg. 

Szeptember 14-én: rendeztük meg a Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és 

Gasztronómiai Fesztivált. Azok, akik kilátogattak a rendezvényre, részt vehettek a VI. 
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Szentgotthárdi Vadásznapon, a III. Szentgotthárdi Szüreti Bárány ünnepen és a "Nyeregbe 

Nyugat" - Történelmi Lovasnapon is.  

Szeptember 15-én: a Lipában megrendezett XXVI. Hármashatár Kupán köszöntöttem a 

megjelenteket. 

Szeptember 16-án: az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, valamit az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tartotta ülését. 

Szeptember 17-én: a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság, valamint az Idősügyi 

Tanács tartotta ülését. 

 

Kedves Szentgotthárdiak! 

Két témában kérjük az Önök segítségét:  

Idén is a közönség szavazatai döntenek arról, hogy a két jelölt közül ki legyen a Vas Megyei 

Prima díj ifjúsági különdíjasa. Az egyik jelölt a szentgotthárdi Varga Bence, a Zaporozsec 

zenekar frontembere, a Vörösmarty Mihály Gimnázium magyar-angol szakos tanára. 

A szavazás szeptember 20-án indul majd a vaol.hu-n, október 3-ig adhatják le voksaikat az 

online felületen. Varga Bence, a Zaporozsec együttes frontembere, énekes, gitáros, szövegíró, 

zeneszerző az Ön szavazatával idén elnyerheti a Vas Megyei Prima díj ifjúsági különdíját. 

Támogassa Bencét Ön is egy kattintással! 

Szeretnénk városi szinten segíteni a Csendes-fiúknak, akiknek rövid időn belül édesanyjuk és 

édesapjuk halálával is szembe kellett nézniük. Az akkor 7 éves Levente és öccse, a 6 éves 

Barnabás 2018 nyarán vesztették el az édesanyjukat. Viki, az anyuka még csak 36 éves volt, 

amikor feladta a rákkal vívott küzdelmet.A nagyobbik gyermek Levi, Dravet-szindrómás, 

amely egy rendkívül ritka betegség, állandó felügyeletet, gondoskodást igényel.Ez után a 

tragédia után a gyerekekkel édesapjuk, Miklós maradt, aki nem bírta ezt a súlyos lelki terhet 

és fél évvel felesége halála után összeesett és hirtelen szívhalálban elhunyt. Ezután a két árva 

gyermek Miklós szüleihez került. Eddig Pátyon próbálták az életüket megoldani, de most már 

visszaköltöznek szentgotthárdi házukba.Levikét Rumban fogják hetes ott tartózkodással 

elhelyezni. Vasárnap odaviszik, péntekenként pedig hazahozzák. A kisebbik gyermek a 

gotthárdi óvodába fog járni.A nagyszülők most, hogy visszaköltöznek, szeretnének kialakítani 

egy gyermekszobát, de szükséges lenne egy autó is, amivel meg tudják oldani beteg unokájuk 

szállítását is.Aki szeretne, az alábbi számlaszámra utalva segítheti a gyerekeket:  

Számlaszám: Csendes Miklós: OTP BANK 11773470-60313353 

Ezen kívül október 11-én lesz egy jótékonysági koncert a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

szervezésében, amelynek keretében várjuk mindazok felajánlásait, akik szeretnének segíteni a 

két árván maradt kisgyermeken.  

A polgármester szabadsága: 

2019. július-augusztus-szeptember hó: 

Az Szt/355-11/2019 sz. képviselő-testületi Ténylegesen igénybe vett szabadság 
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határozattal jóváhagyott szabadságolási 

ütemterv szerinti ütemezés 

július                      2-5                4 nap 

augusztus            21-30               8 nap 

szeptember         18-23                4 nap 

Összesen:                                 16 nap 

 

július                2                         1 nap 

július                12-19                  6 nap 

augusztus         30                       1 nap 

Összesen:                                   8 nap 

 

Huszár Gábor:  Egyetlen összegzést mondanék csak el, a Kézilabdacsarnokos 

egyeztetésekkel kapcsolatban. Összesen 54 alkalommal folytattam egyeztetést Budapesten az 

elmúlt 5 évben, ami 32 Budapesti külön utat jelentett, nem számolom bele azokat amikor más 

témában is mentem. Mindezt úgy teszem, hogy a városnak pillanatnyilag semmi köze nincs a 

Kézilabdacsarnokhoz. A csarnok és a Városi Sporttelep mind a ma napig a Kézilabda Klubé, 

és csakis a Kézilabda Klub hivatott ezt a projektet befejezni, és a zárolt TAO pénzt lehívni. 

Az egy más dolog, hogy a Kormány Szentgotthárd kérésére is, módosította a TAO törvényt; a 

Kormánytól a város kapott 150 millió Ft támogatást a csarnok befejezéséhez, de ezt a pénzt 

nekünk át kell adni a Kézilabda Klubnak, természetesen szoros felügyelet mellett. Ezt a 

projektet egyedül a Kézilabda Klub tudja, a hatályban lévő törvények értelmében befejezni. 

Mi ehhez minden segítséget megadunk. Én magam társadalmi munkában, a legjobb tudásom 

szerint próbálok segíteni. Ennél többet se erőm, se lehetőségeim nem engednek. Úgy érzem, 

hogy hamarosan be tudjuk jelenteni, hogy megvan az a kivitelező, aki véglegesen be fogja 

fejezni a félbemaradt Kézilabdacsarnokot. Aki ezzel kapcsolatban mást mond, az nincs 

megfelelő információk birtokában. 

 

Virányi Balázs: Érdemes lenne elmondani a két ülés közti anyagból, a lomtalanítás 

időpontjait. 2019. október 5-én (szombaton): Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső 

utcákban valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és 

Zsidahegy városrészeken.és 2019. október 19-én (szombaton): Szentgotthárd Rába-folyótól 

keletre eső területe és Rábakethely városrészen. 

 

Labritz Béla: Doncsecz Andrással tegnap este leveleztünk. András nekem elküldte a 

végleges dátumokat, engedélyt kértem tőle, hogy publicitást kaphasson, azt mondta, hogy a 

mai nap kerül erre pecsét. Ettől kezdve a honlapon, a facebookon osztható, közölhető 

mindenkivel. A pirosan szedett betűket mindenki tartsa be. Van hulladékudvarunk, a 

megfelelő szegmenseket oda kell hordani és nem kirakni. 

 

Kovács Márta Mária: A temető tájékoztatójából szeretném megosztani, örvendetes, hogy 

Rábafüzesen temető út kerül kiépítésre. A ciklus ideje alatt, a 100 %-os tulajdonú társaságaink 

a SZET Kft és a Gotthárd-Therm Kft., minden ülésünkre készítettek beszámolót, 2019 első 

félév gazdálkodása mindkét társaságnak kedvezően alakult. Gratulálok mindkét Kft. 

ügyvezetőjének. 
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Lábodi Gábor: Az emberi életet írott és íratlan szabályok alapján éljük. Templomra is 

vonatkoznak bizonyos dolgok amiket nem teszünk, nem hangoskodunk, nem káromkodunk. 

Úgy gondolom, hogy politikai kampánybeszédet sem tartunk a templomban, nem állítunk 

valótlanokat.Polgármester úr átlépett egy olyan határt augusztus 20-án, amit még egyetlen egy 

polgármester sem tett ebben a városban, politikai kampánybeszédet tartott, a városi 

ünnepséget kihasználva. Javasolnám, hogy kérjen bocsánatot a szentgotthárdiaktól. 

 

Huszár Gábor:  Ha Képviselő úr ott lett volna, ezen a rendezvényen, végighallgathatta volna 

a beszédet. Abban a beszédben egyetlen mondat nem hangzott el, senki megbántására sem, 

semmiféle politikai üzenet nem volt benne, senkit nem ócsároltam, tehát nincs miért 

bocsánatot kérni. Az a beszéd az ünnepnek megfelelő indíttatású, hangulatú volt. 

 

Dr. Haragh László: A kethelyi temetőbe a SZET Kft.-t kérném a padok kihelyezésére. A 

Kethelyi úton nagyon szépen halad előre a munka, viszont az ott lakók azt mondják, a már 

elkészült burkolatot felbontják, szeretném ha András elmondaná mi ennek az oka. 

 

Doncsecz András: A kiegyenlítő aszfalt réteg elhelyezésekor, a henger ami tömörítette az 

aszfaltot, az több helyen megnyomta az útszegélyt, ami kimozdult a helyéről, ezért ezeken a 

szakaszokon cserélni kell, vagy újra kell építeni a szegélyelemet. Történt olyan, hogy 

ingatlanbejárókban kérés ellenére, frissen lehelyezett szegélyeken, nagy tömegű járművek 

még aznap áthaladtak. Illetve kisebb részben kivitelezői hiba is. A végleges aszfaltréteg előtt 

ezeket a szegélyeket ki kell cserélni, jelenleg ez zajlik. 

 

Huszár Gábor:  Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

148/2019. 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: 

Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor:  Mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták. 

 

Kovács Márta Mária: A bizottságunk tárgyalta és természetesen jóváhagyta. A sarokszám 

összege jelentősen módosult, hisz a pályázati pénzek megjelennek. Biztos lábakon áll a város 

költségvetése. A tervezett helyi adó bevételünk teljesülni fog, így a város ez évi gazdálkodása 

biztosítva van. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

149/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –  

különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.           

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 

Dr. Haragh László: Köszönjük szépen a területen dolgozók munkáját. 

 

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

javaslat mindkét pontjáról. 

 

 

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

határozati javaslat 1-2 pontját, az alábbi határozatot hozta. 
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150/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tájékoztató a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól című testületi anyagot 

megismerte és azt elfogadásra javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Társulási 

Tanácsnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Fábián Béláné intézményvezető 

              Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

              Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási 

Központ intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató 

Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – 

továbbra is működtetni kívánja és javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának a szolgáltatások további működésének biztosítását a 

kistérség területén. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde beszámolója. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

 

Kovács Márta Mária: A legnagyobb probléma a szakképzett létszám biztosítása. Javaslattal 

élnék, ösztönözzük a diákokak akik ezt a pályát választják, hogy biztosítva legyen a 

szakképzett munkaerő. 

 

Dr. Haragh László: Kérem a játékok telepítését és az udvaron a töredezett járda rendbetételét 

a következő évben. Ezen a területen dolgozók munkáját elismerés illeti, erőt nem kímélve 

dolgoznak. 

 

Huszár Gábor: Az a pályázat amit beadtum a bölcsöde bővítésére, az tartalmaz egy jelentős 

összeget a parkoló kialakítására is. 

 

Lábodi Gábor: Elismeréssel kell jutalmazni azt a munkát amit ők végeznek, 8 fő hiányzik 

ebből a kicsi óvodából. Elképesztő, hogy erőn felül tudnak teljesíteni „Az óvodapedagógus 
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hiányt folyamatos eseti helyettesítésekkel pótoltuk díjazás nélkül.” Hivatástudatból teszik az 

ott dolgozók a tennivalójukat. Azt azért lássuk be, hogy a hivatástudat senki sárga csekkjeit 

nem fogja kifizetni. Külföldi munkát vállal valaki, hogy a megélhetését tudja biztosítani. A 

motivációt csak azt jelenthetné, ha végre normális életpálya modellt vezetne be a Kormány, 

mert sajnos enélkül ez a rendszer előbb utóbb össze fog omlani. 

 

Virányi Balázs: A mi bizottságunk nem tárgyalta ezt a témát, ott nem volt lehetőségem 

elmondani az álláspontomat. A szakemberhiány megoldása nem csak az, hogy a Kormányra 

várunk, hanem megpróbálunk mi is lépéseket tenni annak érdekében, hogy egyenesbe tudjon 

jönni az intézmény. Verseny van a munkavállalókért az óvodák között, ha verseny van akkor 

az önkormányzatnak és az intézménynek is mindent meg kell tenni, hogy ebben a versenyben 

megfelelő helyen tudjon szerepelni. Úgy kell ezt megtenni, hogy többletfinanszírozást 

biztosítunk.  

 

Huszár Gábor: Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az óvoda és a bölcsőde, pályázati 

forrásokat , hogyan fog tudni lehívni. Azon kell dolgozni, hogyan lehet könnyebbé tenni a 

szülők és a gyerekek számára mind a két intézményt. Ha ezt megteremti az önkormányzat, 

akkor egészen biztos, olyan munkahely alakul ki, ahova szeretnek bemenni a dolgozók és nem 

fognak elvágyni máshová. 

 

Lábodi Gábor: Szépen felújított óvoda épület nem biztos, hogy vonzó egy pályakezdő 

számára. Ha jól tudom a legközelebbi óvónőképző Sopronban van, ahol van nemzetiségi 

képzés, ami azt jelenti, hogy német nyelven tanítják a diákokat. Aki német nyelven tanul, és 

német nyelven beszélget a gyerekekkel, annak vonzóbb Ausztria. 

 

Dr. Haragh László: Azt hiszen eltértünk a beszámoló tárgyától. Az előző nevelési évben 

gyakorlaton 12 fő vett részt az intézményben, én azt gondolom az egyetemisták oda mennek 

gyakorlatra, ami a lakóhelyükhöz közel van, másrészt ahol jól érzik magukat. Itt a jövő, őket 

kell megkörnyékeznünk. 

 

Huszár Gábor: Tökéletes zárszó, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

151/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

„SZEOB Intézményvezetői beszámoló a 2018/2019-es nevelési évről” c. beszámolót az 

előterjesztés 1. sz. melléklet szerint fogadja el. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

5./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015-2019. évi munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Természetesen mindhárom bizottságunk tárgyalta, ami 47 oldalas anyag, 

amely lehetne 347 oldal is. Szinte fel se fogható, hogy az elmúlt öt évben mennyi minden 

történt itt a városban, mennyi lehetőség volt, és abból mennyit használt ki a város. Néhány 

gondolatot bevezetőként szeretnék mondani. Az első bekezdést ajánlom mindenki figyelmébe. 

Ez a beszámoló úgy készült el, hogy mindjárt az elején rövid összefoglaló van, és az itt 

leírtakat a későbbiekben önkormányzati működési területenként lebontjuk és a részletek ott 

lesznek olvashatók. Az Összefoglaló írásakor 37 oldalt tesznek ki a részletes beszámolók úgy, 

hogy nyomatékosan kértük azok elkészítőit - a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

vezetőit -, hogy az elmúlt öt évről csak a legfontosabb dolgokat vegyék elő és a lehető 

legtömörebb formában adjanak áttekintést a saját területükről. Dr. Gábor Lászlóval 

összeszámoltuk, 86 lefutott pályázatunk volt az elmúlt öt évben, 86 darab pályázat, tessék 

elképzelni annak az előkészítését, levezénylését, elszámolását. Több mint 7 milliárd Ft, saját 

fejlesztés és pályázati forrás. De ennél fontosabb a második oldal közepe, és kérem, hogy ez 

lebegjen mindenki szeme előtt. Szentgotthárd ebben a ciklusban került fel Magyarország 

kulturális térképére is köszönhetően azoknak az eseményeknek, amelyeket nagyrészt saját 

erőből magunk hoztunk létre. Megőriztük azokat a jó dolgainkat is amelyek a városi léthez 

szükségesek, de mivel nem kötelező fenntartani őket akár le is építhettük volna őket. 

Szentgotthárdot nem utolsó sorban megőriztük egy élhető, kedves nyugat-magyarországi 

kisvárosnak ahol jól lehet élni, ami vonzó célpont másoknak is vagy azért, hogy turistaként 

eljöjjenek hozzánk vagy azért, hogy az ország nehezebb sorsú régióiból érkezve itt keressenek 

megélhetést maguknak.  Mindkettőre sok példát találunk. A Szentgotthárdon működő 36 gyár, 

az itt bejegyzett ezernél több vállalkozás, az a tény, hogy naponta 2500 ember jön máshonnan 

Szentgotthárdra dolgozni – gyakran nagy városokból is – önmagáért beszél. 

Szolgáltatásainkat úgy kell szerveznünk, hogy tudjuk: valójában nem egy kilencezer fős 

települést hanem egy közel húszezer fős régiót kell szolgáltatásainkkal ellátni. Nekünk egy 

20 000 fős régióként kell gondolkodnunk, ezt ajánlom mindenki figyelmébe. Egyetlen 

mondattal visszautalnék Lábodi képviselő úr szavaira, az augusztus 20-i ünnepi beszédhez, 

nagyon sajnálom, hogy nem hallotta a beszédet Képviselő úr. Az augusztus 20-i beszéd, arról 

szólt, hogy az elmúlt 5 évben, a 2014 évben tett vállalásainkat, maradéktalanul megvalósította 

a város, sőt ezen túlmenően olyan lehetőségeket használt ki, amely 2014-ben amikor a 

társadalmi-gazdasági program és a választási program összeállításra került, akkor még 



19 
 

egyáltalán nem volt látható, hiszen nem lehetett tudni, hogy 2016, 2017-ben kiírandó 

pályázatok, hogyan lesznek súlypontozva, ezeket, 2014-ben ember nem volt Magyarországon 

aki előre látta. Egyetlen egyszer nem tettünk felelőtlen kijelentést. Tehát az én beszédem 

csakis arról szólt, hogy felelőtlen kijelentéseket nem lehet tenni, mert aki olyat tesz becsapja a 

Szentgotthárd polgárait. Aki ezt netán magára vette, annak gondolom, hogy a lelkiismeretével 

vannak gondok. Ez az öt éve beszámoló, arról a hihetetlen mennyiségű munkáról szól, amit a 

Hivatal dolgozói nélkül, egyetlen Képviselő-testület nem tudott volna megvalósítani. 

Megadnám a szót a bizottság elnököknek és képviselő társaimnak, de előtte kérem szépen 

Csendesné Kóbor Ildikót, hogy néhány gondolat mondjon az elmúlt öt év pénzügyi és 

gazdálkodás lehetőségeiről. 

 

Csendesné Kóbor Ildikó: Könyvvizsgálóként az a feladatom, hogy véleményt mondjak, az 

önkormányzat gazdálkodásáról, a legfontosabb pénzügyi kimutatásairól és az évente 

elkészített költségvetési beszámolóról.Az elmúlt időszakban, tiszta véleményt, azaz korlátozás 

mentes véleményt bocsátottam ki. Minden estben a szabályoknak megfelelően készítették el a 

pénzügyi beszámolót, a gazdálkodásuk rendben volt. A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 

helyzetet láthatták azok, akik ezeket a kimutatásokat, pénzügyi beszámolókat megnézték. 

Nagyon sok önkormányzatot ismerek, látom azt, hogy vannak önkormányzatok akik, 

folyamatosan gazdasági, pénzügyi problémákkal küzdenek a mai napig. Nyilván van másik 

oldal is. Én azt láttam Szentgotthárdon, hogy az idő előrehaladtával, egyre stabilabb, 

eredményesebb pénzügyi helyzet alakult ki. Persze nagy szerepe volt, ebben az egyre 

stabilabb pénzügyi helyzetben, az adósságrendezésnek. Legfontosabbnak azt tartom, hogy 

Önök mindig, minden esetben, átgondolt döntéseket hoztak. Soha nem akarták túlfeszíteni a 

költségvetést, és ezáltal likviditási bajba sodorni Szentgotthárd Város Önkormányzatát. 

Folyamatosan az adatokból lehet látni, hogy nőttek a bevételek, nőttek a kiadások is hozzá, de 

mindez mellett vagyongyarapodás figyelhető meg. Szeretem a diagramokat, mert jól mutatják 

képszerűen azt, amit szóban a számok nem adnak vissza. Sokat gondolkodtam, hogy milyen 

negatívumokat tudok felhozni, igazából nem tudtam. Mindig a probléma megoldásán 

dolgoztak és kikérték a véleményem. 

 

Huszár Gábor: Köszönöm az elismerő szavakat. Mi nem egyeztettünk és nem beszéltünk 

erről, ezek a mondatok nekem is meglepetést okoztak. 

 

Kovács Márta Mária: Nagyon örvendetes, pontosan a vagyongyarapodás 1 825 378 000 Ft. 

Köszönhető a pályázatoknak, amihez mi adtuk a városi költségvetésből az önrészt. Az elmúlt 

öt évben 1379 határozati javaslat született, amit a hivatal előkészített, nem kis munka volt. 

Annyira részletes a beszámoló, és annyi tájékoztató található benne, hogy ez minden érintett 

dicséretére válik. Szeretném megköszönni a Pénzügyi Bizottság támogatását és a pénzügyi 

irodának a közreműködést. 

 

Dr. Haragh László: Elolvastam a előterjesztést, hihetetlen munkát végzett a mögötte álló 

apparátus. Kiemelném, hogy Szentgotthárd 8000-9000 fős város, az intézményrendszere egy 

háromszor nagyobb város intézményrendszerének felel meg. A népjóléti támogató munka és 

intézményrendszer erőfeszítése körülbelül 20 000 fős város munkájával azonos, ehhez 
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kiemelkedően jól szervezett munka szükséges. Bizottságunk nevébe szeretném megköszönni 

az öt éves támogatást, munkát. 

 

Virányi Balázs: Bizottságunk is egyhangúan támogatta az anyag elfogadását, és 

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ebben a ciklusban dolgoztak, ezalatt értjük az 

összes külső szakértő, szakember segítségét, testületi tagok, az intézményi állományt, 

mindenki munkáját. 

 

Huszár Gábor:  Képviselő úr, elvette a kenyeremet az első gondolatával. A Hivatal 

munkatársai, én is és a képviselők zöme, elsősorban a megoldást keresi és az előrelépés 

lehetőségét. Soha nem valami ellen, hanem valamiért próbálunk dolgozni. 

 

Lábodi Gábor:  A város vagyongyarapodása teljesen elismerésre méltó. Jól tudjuk ennek 

jelentős része a brüsszeli forrásokból, a TOP-os pályázatokból érkezett. Különösen büszke 

vagyok arra, hogy enne aktív részese lehettem, a Vas Megyei Közgyűlés tagjakén, hogy 

szavazataimmal támogathattam, hogy ilyen pénzek érkezzenek Szentgotthárdra, de ez 

említésre se méltó. Polgármester úr felelőtlen ígéretekről beszélt, akkor a Polgármester úr 

igenlő szavazat a rendezési terv elfogadásakor is felelőtlen ígérgetés, én így gondolom. Vagy 

meg kellene nézni mit lehetne tenni a Fürdővel, ha muszáj el kell adni, mert éves szintem 300 

millió Ft kiadást jelent a városnak, míg bevételbe kihozza magát nullára. Meg kell próbálni 

eladni, a szentgotthárdi kedvezmények megtartásával. Polgármester úr a kilenc éve 

pályafutása alatt nem találkozott vételi ajánlattal? Akkor el kell, hogy mondjam, van egy 

olyan dokumentum amit ön átvett 2010 decemberében, amibe egy svájci befektető jelezte, 

hogy megvásárolná a Fürdőt. Viszont látom, hogy a kampány dübörög most is, hiszen 

könyvvizsgáló asszonyt eddig csak a költségvetés és a zárszámadás tárgyaláskor láttuk. 

Visszanéztem a 2014-es jegyzőkönyveket, az utolsó ülésen könyvvizsgáló asszony nem volt 

jelen, de akkor nyilván nem volt ellenjelölt a polgármesteri székre. 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: Könnyvizsgáló asszony folyamatosan dolgozik nekünk, kérjük a 

segítségét. Neki joga van ide jönni, tudomásom szerint a hivatal nem hívta, én sem tudtam 

róla. Ő nem a színjáték része, szívesen elmondja, hogyan látja Szentgotthárdot. Nekem 

jólestek a szavai. 

 

Somorjainé D. Zsuzsanna: Én szerettem volna, hogy Csendesné Kóbor Ildikó itt legyen az 

utolsó ülésen, mert ez nem csak a Képviselő-testületnek az utolsó ülése, hanem az enyém is, 

mert nyugdíjba vonulok, és szerettem volna, ha látná mindenki, milyen szépen adtam át az 

önkormányzatot. 

 

Huszár Gábor:  2010-2014 év között nem Csendesné Kóbor Ildikó volt a város 

könyvvizsgálója. 

 

Virányi Balázs: Engedjék meg, hogy rosszallásomat fejezzem ki amiatt, hogy ezek szerint 

már nem lehet az eredményeket a ciklus végén felsorolni, elmondani, nem lehet a köszönetet 

kifejezni, mert mindennek kampányszaga van. Itt arról van szó, hogy megbeszéljük mi történt 
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az elmúlt öt évben. A Fürdő kapcsán a következőt tudom elmondani, miután konkrétum 

hangzott el dokumentumokról, hogy én ezen felül is láttam dokumentumokat, például Hozé 

Manule Munyozó Pedrozó nevű úriember aláírásával, vételi szándékkal. Felmerül bennem az 

a kérdés, ki az, aki egy veszteség termelő objektumot megvásárol? Ezért ne tegyünk olyan 

kijelentéseket, amik nem tudják megállni a helyüket. Ha ez így lenne, akkor már vitték volna 

az egészet. 

 

Huszár Gábor:  Visszavonom a Képviselő úr felé tett állításomat, nem igaz, hogy nem láttam 

vételi szándékról dokumentumot. Az első években volt itt annyi befektető, hogy csak 

kapkodtuk a fejünket. Kiderült, hogy mire megy a játék. Képviselő úr, kérem ne higgyen 

nekik akiktől ezeket az információkat kapja. Jegyző úrtól kérdezem, amióta a Fürdőt 

megnyitottuk , egyetlen komoly ajánlat jött e, a megvételével kapcsolatban? 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: Olyan ajánlat, aminek van valóság alapja, amiről lehet dönteni, sajnos 

nem volt. A Fürdőt adtuk volna, korábban is, akár 1 Ft-ért, amennyiben az adósságot 

átvállalják. 

 

Huszár Gábor: A Fürdő 2007-ben felvett hitel, kibocsátott kötvénye 2,2 milliárd Ft-nak 

megfelelő CHF volt. Amikor bedőlt a CHF, akkor lett közel 5 milliárd Ft adósság, ebből 2,7 

milliárd Ft-ot már kifizettünk. Sikerült kimenekülnünk a CHF adósságcsapdából,köszönhető 

az MKB Bank vezetőségének. Jelenleg a Fürdő tényleges értéke megegyezik a tartozás 

állománnyal, ami 2,2 milliárd Ft. Kérdezem én, van e olyan befektető, aki egy szálloda vagy 

más jövedelmező vállalkozás nélkül a nyakába vesz egy 300 millió Ft-os mínuszt termelő 

vállalkozást? Képviselő úr, nagyon kérem, hogy óvatosan bánjon ezekkel a kijelentésekkel. 

Aki ezeket a rosszindulatú tanácsokat adják, azok mind ellenérdekeltek mindenben. 

 

Kovács Márta Mária: Annyival egészíteném ki Virányi képviselő urat és Polgármester urat, 

hogy akkor 2010 és 2011-ben, amikor élesen előjött a Fürdő helyzete, volt egy ÁSZ vizsgálat 

a városban. A vizsgálat elmarasztalta az önkormányzatot, amiatt, hogy belement az 

adósságba. Ha akkor lett volna alternatíva a Fürdő helyzetének rendezésére, akkor viszont 

meg tudtuk volna válaszolni az ÁSZ jegyzőkönyvét, de nem tudtuk megválaszolni, csak 

annyit tudtuk tenni, hogy a kötelezettséget teljesíteni kell 2028 évig bezárólag. Akkor az 

adósságnak a felét sem érte a Fürdő, most jutottunk el odáig, hogy a Fürdő nyilvántartási 

értéke megegyezik a fennálló tartozással, úgy, hogy 9 éven keresztül törlesztettünk. 

Fejleszteni szerettet volna itt valaki? Úgy, hogy nem volt bevédve az árvízvédelmi töltéssel a 

terület. Nagyon örvendetes hogy a CHF alapú hitelt forinosítani tudtuk. 

 

Dr. Haragh László: Napirendünk címe, Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2015-2019. évi munkájáról. Gyakorlatilag arról beszéltünk van e olyan, aki kétszeres árért 

hajlandó egy feleannyit érő vállalkozást megvenni. Kár erre az időt pocsékolni. A hivatal 

munkájával kapcsolatban azt javaslom mindenkinek, hogy egy csendesebb időben sétáljanak 

körbe a városban, és abból vonják le a következtetést, hogyan dolgozott a hivatal. 

 

Huszár Gábor: Nagyon szép gondolta. 
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Vörös Gábor:  Szentgotthárd városnak, olyan vezetést kívánok a jövőben akik ugyan ilyen 

határozottsággal, szakmaisággal vezetik a várost. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

152/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Beszámoló Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 2015-2019. évi munkájáról című testületi anyagot megismerte, az 

abban foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

6./ Napirendi pont: 

Beszámoló Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának 2014-2019. 

évi munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Kérdezem a bizottsági elnököket, tagokat van kiegészíteni való? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

153/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2014-2019. évi munkájáról 

szóló beszámolót, egyben megköszöni a Bizottság tagjainak munkáját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős a közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

7./ Napirendi pont: 
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Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2019. évi tevékenységéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor:  Mindhárom bizottság tárgyalta, hiszen mindhárom bizottságban ülnek 

városrészi képviselők.Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következi. 

 

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

határozatot hozta. 

 

154/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, Zsida-

Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi 

önkormányzatok vezetőinek a 2019. évi munkájukról szóló beszámolóit.  

Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezi ki a 

településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2019. évben 

végzett tevékenységét.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Szintén mindhárom bizottság tárgyalta és egybehangzóan a Civi Fórum 

javaslatát gondolják alkalmasnak. 

 

Kovács Márta Mária: Javaslattételi kötelezettsége van a Civil Fórumnak. Ebben az utolsó 

körben, 4000 Ft-tal több az a kérelem összeg ami rendelkezésünkre áll. Nagyon szép 

programok valósulnak meg ezekből az összegekből, kérem szépen a támogatást. 
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Huszár Gábor: Mindenki a kérésének megfelelő összeggel kerül elbírálásra. Amennyiben 

nincs több hozzászólás, szavazás következik, egyetértve a Civil Fórum javaslatával. 

 

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

határozatot hozta. 

 

155/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

terhére a(z) 

 

a.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör Őszi-téli egészségvédő 

napok szervezésére irányuló kérelmét 108 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2019. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.   

 

b.) Szentgotthárdi Civil Fórum Diabétesz Klub 20 éves jubileumi program 

szervezésére irányuló kérelmét 96 500 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.   

 

c.) Szentgotthárdi Énekegyesület karácsonyi hangverseny és 30 éves jubileumi 

program szervezésére irányuló kérelmét 275 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2019. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.  
 

d.) Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány gasztronómiai bemutató 

szervezésére irányuló kérelmét 144 500 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.  

 

e.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Klubkarácsony szervezésére irányuló kérelmét 

150 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. október 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.  

 

f.) Hármashatár Baráti Kör Márton napi program szervezésére irányuló kérelmét 120 

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

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.  

 

g.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja és Mikulás program szervezésére 

irányuló kérelmét 300 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. október 15-

ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
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Elszámolási határidő: 2019. december 20.    

 

h.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napja szervezésére 

irányuló kérelmét 12 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. október 15-

ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.   

 

i.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata Gyermekek Mikulása, adventi 

hangverseny és idősek karácsonya program szervezésére irányuló kérelmét 300 000 

Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére 2019. 

december 20-ig kell eljuttatni.   

 

j.) Rábafüzesért Egyesület idősek napja, Mikulás és karácsonyi készülődés 

szervezésére irányuló kérelmét 160 000 Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2019. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20.   

 

k.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére 

irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a 

Pénzügy részére 2019. december 20-ig kell eljuttatni.   

 

l.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT és KÉK programok szervezésére és az Év 

Civil Szervezete Díj átadására irányuló kérelmét 120 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2019. október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. december 20. 

 

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

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

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

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

11:01 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 11:21 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 

2./ Napirendi pont: 

Városi Gondozási Központ álláshely betöltése és plusz álláshely engedélyezése iránti 

kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Gépkocsivezető 

álláshely betöltésére természetesen szüksége van az intézménynek. 

 

Virányi Balázs: Az elején elhangzott a Csendes-fiúkkal kapcsolatos kérés, a támogató 

szolgáltatás, többek közt ezt a tevékenységet is végzi. Fel kéne hívni a figyelmüket, hogy itt 

van lehetőségük igénybe venni. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

156/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

kérelmét megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy 2019. november 01. időponttól megbízási 

szerződéssel foglalkoztatassa a már nyugdíjban lévő volt gépkocsivezetőt és javasolja a 

kérelem támogatását a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának is. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

   Fábián Béláné intézményvezető 

 

3./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. 

Előadó: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Évről évre, immár lassan 15-16 éve itt van előttünk. Sikerült néhány évvel 

ezelőtt a legmagasabb kategóriát elfogadnunk. Mindhárom bizottság az „A” variációt 

javasolja elfogadni. Kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

 

 

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

határozati javaslat „A” variációját, az alábbi határozatot hozta. 
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157/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 02. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában összesen 500.000 

Ft támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2020. évi költségvetésben kell 

tervezni. 

Határidő: 2020. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában  

 az „A” típusú pályázat esetén 10 főt részesít ösztöndíjban, 

 

Határidő : 2020. december 05. 

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

 

4./ Napirendi pont: 

Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi Mentőállomására eszköz beszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

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

kapcsolatos kérdés? Amennyiben nincs, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 
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158/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul egy mellkas 

kompressziós készülék továbbá a Szentgotthárdi Mentőállomáson szükséges magasnyomású 

készülék beszerzéséhez, melyeket adományként a Szentgotthárdi Mentőállomás részére átad. 

A beszerzéshez 3.507.075 Ft támogatást nyújt. 

Fedezete: 2019. évi költségvetés tartalék 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata TEÁOR szám bővítése. (törzskönyvi nyilvántartás) 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Törzskönyv nyilvántartási szám felvételéről van szó, Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta. Kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

159/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak 

alapján az önkormányzat törzskönyvi adatai közé felveszi a 8413 Üzleti élet szabályozása, 

hatékonyságának ösztönzése TEÁOR számot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

6./ Napirendi pont: 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése . 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: Két bizottság tárgyalta,mindkét bizottság elfogadásra javasolta, azonban 

mindkét bizottság hozott egy 2. határozati javaslatot is, amit Alpolgármester úr újabb 

tárgyalásainak köszönhetően, állítólag nem kell elfogadnunk,mert ezt a pénz be kell fizetni, 

azért, hogy pénzügyileg és jogilag lezárható legyen a működés. De mivel ez a pénz már a 



29 
 

lezárt működés fölött van, ezért a befizető városok, települések visszakapják. Én elfogadom azt 

amit Alpolgármester úr egyeztetett Szombathelyen. Szavazás következik. 

 

 

A Képviselő-testület 7  igen , 1 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

160/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nyugat-dunántúli 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 5/2019. (II.21.) 

számú határozatában foglaltaknak megfelelően, hogy a tag önkormányzatoknak a Társulási 

Megállapodás V/1.1 b) pontjában rögzített 500 Ft/fő/év beruházási önrész fizetési 

kötelezettsége 2020. január hó 1. napjától szűnjön meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

7./ Napirendi pont: 

Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: Szintén a két bizottság, az Eszközkezelő és Pénzügyi tárgyalta. 

 

Kovács Márta Mária: Évek óta szó van, Rábafüzesen a Toldi utcában a nyomásfokozó 

beépítéséről. Amennyiben erre lehetőség van, ezt mielőbb előre venni, tárgyalások során 

megemlíteni.  

 

Huszár Gábor: Amennyire nekem tudomásom van, jelentős összegeket nyert el a cég, 

különböző fejlesztésekre. Jövő héten közgyűlés is lesz, a pályázati források felhasználása 

miatt. Nyilván arra fogom kérni Virányi képviselő társamat és a Vasi Víz Zrt. 

vezérigazgatóját,hogy ezek a beruházások minél hamarabb valósuljanak meg. Szavazás 

következik. 

 

 

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

határozati javaslat 1.pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

161/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú  

melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terveket elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd 

város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet) aláírására.  
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
 

8./ Napirendi pont: 

Átemelők tulajdonba vétele, átadása üzemeltetésre. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: A Vasi Víz Zrt-t érintő előterjesztés, ennek a technikája, hogy először a 

városnak át kell venni és utána lehet átadni, mert közvetlenül a SZIP Kft. nem tudja átadni. A 

gimnázium esetében nem, de a SZIP Kft. területén lévő vízi közműveket célszerű így kezelni. 

Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

 

 

 

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

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

 

162/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

Szentgotthárdi Ipari Park Kft. tulajdonában lévő szentgotthárdi 1612 hrsz.-ú ingatlanon 

található szennyvízátemelő térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével és egyúttal 

kezdeményezi az átemelőnek a vizíközmű szolgáltató Vasivíz Zrt. részére történő 

üzemeltetésbe adását.  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete kezdeményezi az 

önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 1376/2. hrsz.-ú ingatlan területén található 

szennyvízátemelőnek a vizíközmű szolgáltató Vasivíz Zrt. részére történő üzemeltetésbe 

adását.  

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szennyvízátemelők üzemeltetésbe adásával kapcsolatos bérleti-üzemeltetési 

szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

              Huszár Gábor polgármester 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése. II. Hársas-tó strand villamos-energia ellátása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 
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Előterjesztés : 19. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Alpolgármester úr 

sokat tett a Sporthorgász Egyesület Vas Megyei Szövetségénél, hogy közösen tudjunk 

előremenni ebben a pályázatban. A Pénzügyi Bizottság 2. pontként javasolja a projekthez 

szükséges  tervezési munkára a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részére 

2 100 000 Ft  támogatást biztosítását. Ez azért kell mert kölcsönt nem adhatunk, az 

önkormányzat nem bank, ezért csak ezzel a szövegezéssel tudjuk a pénz odaadni. 

 

Kovács Márta Mária: Közben érkezett egy kérelem a Vas Megyei Horgász Szövetségtől, hogy 

felgyorsítsák a tervezési folyamatot, mivel nagyon elhúzódna ha megvárnák a pályázati 

döntést. Átmenetileg biztosítjuk a tervezésre a 2 100 000 Ft-os összege, ami a pályázat 

finanszírozásakor visszapótlásra kerül. Azért van szükség erre, hogy el lehessen indítani a 

tervezési folyamatokat, amikor a döntés megszületik, elkezdődhessen a kivitelezést. A 

Pénzügyi Bizottság mindenképpen tudja támogatni. 

 

Labritz Béla: Nagyon jólestek Polgármester úr szavai. El kell mondanom, hogy ebben 

nagyon sokan részt vetünk, elsősorban civilek, horgászok, akik tettek azért ,hogy a tó olyan 

állapotban kerüljön,a mi a 21.századról szól. És természetesen köszönet illeti, Dr. Dobos 

Adrienn, Dr. Gábor László és Doncsecz Andrást és mindazokat akik ebben részt vettek. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

- 
 

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

határozati javaslat 1.pontját, valamint 7  igen , 0 tartózkodás, 1 nem arányú szavazással 

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

163/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

előterjesztésben meghatározottak szerint a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 

Szövetsége pályázatot nyújtson be - együttműködve Szentgotthárd Város 

Önkormányzatával - „Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése” néven a „Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű, TOP-1.2.1-15 

kódszámú pályázati felhívásra a szentgotthárdi 0596/20 hrsz-on található Hársas-tó 

fejlesztésére vonatkozóan.  
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Egyetért továbbá azzal is, hogy a pályázati projekt tartalmazza a Szentgotthárd 

0596/20.- hrsz-ú ingatlanon lévő Hársas-tó strandjának a közüzemű 

villamosenergia-hálózatra csatalakoztatásának földkábellel történő kiépítését is. 

Egyúttal felhatalmazza Huszár Gábor Polgármester Urat a 2. sz. melléklet szerinti 

Tulajdonosi nyilatkozat aláírására. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a projekthez szükséges  

tervezési munkára a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége részére 

2 100 000 Ft  támogatást biztosítását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

               Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

10./ Napirendi pont: 

Pályázati lehetőség a bölcsőde bővítésére, fejlesztésére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 20. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Mindhárom bizottságunk tárgyalta, elfogadásra javasolják. Lassan egy 

hónapja komoly előkészítő munka folyik ezzel kapcsolatban. Az előkészítésnél, az utolsó 

pillanatban futott be az az információ, hogy a megye vezetésével, azokkal akik a pályázati 

előkészítésben vesznek részt, és Elnök úr jóváhagyásával, sikerült kicsit feltornázni ezt az 

összeget, úgyhogy egy 150 millió Ft-os pályázattal be tudunk futni. Kérdés, hozzászólás? 

szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

164/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati kiírásra 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a SZEOB Tótágas 

Bölcsőde előterjesztésben meghatározottak szerinti bővítésére és felújítására azzal, hogy 

- kedvező elbírálás esetén (bruttó) 800.000,- Ft összegig biztosítja a megvalósításhoz 

szükséges saját forrás összegét, 
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- kedvezőtlen elbírálás esetén a pályázat benyújtásához szükséges tervezési 

költségeket bruttó 1.009.650,- Ft összegben biztosítja a 2019. évi költségvetés 

terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

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

              Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 21. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor: Kaptunk egy módosító indítványt.  

 

Kovács Márta Mária:  A kérelem arról szól, hogy a Szentgotthárdi Énekegyesület 2018. 

februárjában benyújtott egy LEADER pályázatot, 2019 nyarán volt a döntés, meg kel 

valósítani a pályázatot 2019. decemberéig bezárólag. Az egyesület a 25%-os önrészt 

biztosítani tudja, az adó 1% felajánlásokból, a különbözetet előfinanszírozni kell, mivel 

utólagos finanszírozású a pályázat, ehhez nincs elegendő pénzünk. Első körben kölcsönként 

kértük, most abban módosítottuk a kérelmünket, hogy támogatásként kapjuk meg, és 

LEADER pályázat lefolyását követően visszafizetjük az önkormányzatnak.Kérem szépen a 

támogatását, nem tudjuk finanszírozni a tagdíjakból és az 1% gyűjtésből. Szeretném 

elmondani,hogy most jelennek meg a NAV honlapon 1% felajánlásból származó összegek, 

sajnálatos módon egyre kevesebbek ezek az összegek, pont azért mert mindenkinek a NAV 

készíti el az adóbevallását. 

 

 

Huszár Gábor: Magam részéről ezzel a módosítással el tudom fogadni a „B” variációt, azzal. 

hogy nem kölcsönről van szó. 

 

Kovács Márta Mária:  Ezek olyan értékes ruhák, amit ma a nevezett énekkari tag hord, de 

leht, hogy két év múlva át fog adni egy másik tagnak, ez egy formaruha, nem névre szóló. 

 

Virányi Balázs: Fogalomzavarok vannak az anyagban, az előterjesztésben is a „valószínűleg” 

az nem jogi kategória. Én is azt gondolom, hogy ez nem kerül a város birtokába, lehet ezt így 

értelmezni, de ha város birtokába kerül, akkor az azt jelenti, hogy leltározni fogja a pénzügy. 

Itt arról van szó, hogy a Énekegyesület mint pályázó, nyert és az Énekegyesületnél lesz. Nem 

is ez probléma, hanem az, hogy mi erre nem adhatunk támogatást. Miután a támogatáskérő 
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levélben arról tájékoztatnak minket, hogy egy szervezet támogatja már ezt. Ugyanazért 

kétszer nem lehet bekaszálni a pénzt. Szerintem ez nem stimmel így, erre más megoldást kell 

keresni, mindamellett, hogy magam is támogatnám. 

 

Huszár Gábor:Képviselő úr, 3 percel ezelőtt fogadtuk el ugyanezt. 

 

Virányi Balázs: Én nem. 

 

Huszár Gábor: Mi igen, a Horgász Egyesületnél ugyanígy támogatást adtunk. Amikor nyer a 

pályázat, akkor ez a pénz vissza fog kerülni az önkormányzat számlájára. Én nem úgy 

gondoltam az önkormányzati tulajdonba kerülést, hogy majd a pénzügy, fogja ezt kezelni, 

hanem a Pannon Kapi Kulturális Egyesületnél lesz ez leltárba véve, hiszen ők a mi csapatunk. 

Nem gondolom, hogy ez akkor probléma lehet. 

 

Dr. Haragh László: Emlékszem arra, hogy az önrész támogatására, akár állami intézmény is 

lehetőséget is biztosít. Nem ördögtől való dolog, hogy támogassuk az pedig egy 

adminisztratív eljárás, hogy ki legyen a tulajdonosa az öltözéknek. 

 

Huszár Gábor: Minden hasonló működésű civil egyesületnél, így kell, hogy legyen. Ha egy 

tag kiöregszik, vagy elmegy máshova, nem veszi a vállára a ruhát és viszi magával, hanem az 

ott marad az egyesületnél, és aki tag a helyére lép, az megkapja. 

 

Lábodi Gábor:  Én is természetesen mellette fogok szavazni, de Virányi képviselő társamnak 

teljesen igaza van, ha az Énekegyesület nyújtja be a pályázatot, csakis az ő tulajdonában 

lehetnek ezek a fellépő ruhák, az mellékes, hogy a Pannon Kapunál vannak tárolva. Én 

nyugodtan, jószívűen megnyomom az igen gombot ha Jegyző úr azt mondja, hogy ez így, 

ebben a formában elfogadott és törvényes. 

 

Dr.Dancsecs Zsolt: Bizottsági ülésen beszéltünk erről, hogy kölcsönként nem lehet adni, 

viszont támogatást, máskor is adtunk, itt vannak például a TAO-s pályázatok, ahol minden 

évben adunk támogatást nem is keveset. A támogatás teljesen jogszerű. Az egyesületnek 

ahhoz kell a pénz, hogy előfinanszírozni tudja a ruhákat, így hozta a helyzet, lassan érkezik a 

LEADER pénz. Semmi nem tiltja, hogy támogatást adjunk szentgotthárdi civil szervezetnek. 

 

Virányi Balázs: Nekem az a problémám ezzel, hogy nem indokolt a támogatás nyújtása 

közpénzből. Le van írva a támogatást kérő levélben, hogy támogatott már ez. 

 

Huszár Gábor: A Képviselő-testület szeretné, hogy a Énekegyesület, már a karácsonyi 

műsoron ebben a szép ruhában lépne fel. Viszont a pályázati forrás felhasználása ezt csak 

jövőre tenné lehetővé, ezért adjuk a támogatást, és ha megjön a tényles forrás a város ezt 

visszakapja. Seninek az érdeke nem csorbul. 

 

Huszár Gábor: A pályázatot benyújtó Kovács Márta Máriát kizárjuk a szavazásból , erről 

szavazás következik. 
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Huszár Gábor: A Képviselő-testület 7  igen , 0 tartózkodás, 1 nem arányú szavazással Kovács 

Márta Máriát kizárta a szavazásból. 

 

Vörös Gábor: Szerintem az egészben az a zavaró, hogy a város birtokába kerülnek a ruhák, 

ezt kellene kivenni. 

Huszár Gábor: Én azt mondtam, hogy a határozati javaslat első része az változatlan, „B” 

variáció azzal, hogy ott a támogatás szó fog szerepelni. Kérem szavazni szíveskedjenek. 

 

Kovács Márta Mária:  Nem kiván élni szavazati jogával. 

 

A szavazás 7 fővel történik. 

 

 

A Képviselő-testület 6  igen , 1 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat „B” variációját, az alábbi határozatot hozta. 
 

165/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Énekegyesület 

kérelmét támogatja, a LEADER VP6-19.2.1.-68-5-17 „Élhető Vidékért” – Civil szervezetek 

alaptevékenységének támogatása c. felhíváson elnyert támogatásból megvalósuló „A 

Szentgotthárdi Vegyeskar fellépőruha beszerzése” c. projekthez szükséges előfinanszírozást 

500.000,- Ft összegben biztosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetési tartaléka  terhére 

azzal, hogy  

- az előfinanszírozásról az Önkormányzat és az Egyesület szerződést köt, 

- az Egyesület az előfinanszírozást a támogatási összeg lehívását követően visszafizeti 

az Önkormányzat részére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

12./ Napirendi pont: 

Köztéri szobrok elhelyezéséhez szükséges hozzájárulásról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 22. számú melléklet 

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

 Bizottsága / 

 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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Huszár Gábor: Bizottságok elfogadásra javasolják, két olyan szobor, ami a korábbi és a 

mostani művésztelepen került megalkotásra. Az egyik vagy 20 éve áll, hiszen a művész 

máshova gondolta az elhelyezését. Jegyző úr szerint köztéri szobrok kihelyezéséhez, kell egy 

igenlő határozat a Testület részéről, de azt azonban kikötjük a 2. határozati javaslatban, hogy 

alkotások kihelyezése előtt minden esetben a mindenkori  Képviselő – testület véleményét ki 

kell kérni. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 6  igen , 1 tartózkodás, 1 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1. pontját, valmint 8  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással 

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

166/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában biztosított 

jogkörénél fogva hozzájárul, hogy Robert Jurak halat ábrázoló szobra valamint Pál 

Zoltán: Tér – Idő – Tér című alkotása az előterjesztésben részletezettek szerint  a 

Szentgotthárd 23/2. hrsz.-ú található önkormányzati tulajdonú területre (Várkert) 

kihelyezésre kerüljön. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal az 

elképzeléssel, hogy az újjáépített Várkertbe a  következő időszakban olyan köztéri 

művészeti alkotások kerüljenek, amelyek szellemiségükben a Várkerthez, mint a 

barokk épületegyüttes kertjéhez, a Várkerthez mint városi kerthez, a Várkerthez mint a 

ciszter örökség részéhez, továbbá a Várkerthez, mint a természet egy darabjának 

hordozójához kapcsolhatók. A konkrét alkotások kihelyezése előtt minden esetben a 

Képviselő – testület külön döntése szükséges.  

Határidő: folyamatos 

            Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

13./ Napirendi pont: 

Rendezési terv módosítási kérelem  –   Szentgotthárdi Téglaipari Kft. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 23. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor:  Idő közben Kiss Gábor főépítésszel és Rápli Pállal, aki a rendezési tervünk 

elkövetkezendő módosításáért majd felelős lesz, egyeztettük a szöveget, és mind a ketten 

egyértelműsítik számomra, hogy ez egy olyan horderejű döntés, amiben a kérelmezővel, 

település fejlesztési szerződét kell kötni. Kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 8  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1.pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

167/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a hatályos 

rendezési terv Szentgotthárdi Téglaipari Kft. 1112 Budapest Háromszék u. 37. szám 

alatt bejegyzett gazdasági társaság által az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

kérelmében foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi főépítésznek az 

Előterjesztés 4. számú melléklete szerinti, 2019. áprilisi állásfoglalásában 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.  

A kérelmezővel településfejlesztési szerződést kell kötni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

14./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és 

vízdíjhátralékáról. 

Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

 Bizottsága / 

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

 

Huszár Gábor:  Mindhárom bizottság tárgylat, és elfogadásra javasolta. Vannak örvendetes 

dolgok és vannak kevésbé örvendetes dolgok, mindazonáltal akceptáljuk, azt, hogy a SZET 

Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az összegek befollyanak a kasszába.  

 

Virányi Balász:  A 4. oldal alján két mondatra hívnám fel a figyelmet. „SZET Szentgotthárdi 

Kft. 2019. 01.01-2019.06.30 között a lakbér bevétele 22.619.719,-Ft. 2019.01.01 és 

2019.06.30. között a lakás karbantartásra-felújításra fordított összeg 19.446.295,-Ft, kifizetés 

az éves lakbér bevétel terhére történt. „ Ebből is mindenki érzi, hogy olyan állapotban vannak 

az ingatlanok, hogy ezekre sokkal többet kell, hogy költsünk. Szerintem ezért kell keményen 

abba az irányba vinni a lakás rendeletünket, hogy reális bevételt tudjunk termelni, amiből 

fenntartható a rendszer. 

 

Huszár Gábor:  Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 8  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

168/2019. 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. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

15./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 25. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor:  Költségvetési rendeletünkről van szó. 

 

Kovács Márta Mária: Rendszeresen elénk kerül az előterjesztés, arról szól, hogy 

aktualizálásra kerül a 2019. évi költségvetésünk. Ezt az alkalmat szeretném megragadni, hogy 

köszönetet mondjak a pénzügyi irodának és a pénzügyi iroda vezetőjének, azért a munkáért 

amit ebben az öt évben, és azt megelőzően is, utoljára nekünk előterjesztett.  

 

Huszár Gábor:  Egy kis ünnepséget szeretnénk itt rögtönözni. Kedves Zsuzsa a Képviselő-

testület nevében szeretnénk köszönetet mondani ezzel a szerény kis ajándékkal. Köszönjük 

szépen amit értünk tettél, kívánjuk azt, hogy békében, nyugalomban, de aktívan teljenek a 

nyugdíjas éveid. Tudomásul kell venni a váltást, kérem Jegyző urat, irodavezetőket, hogy egy 

kis helyet szorítsanak maguk között, mert szeretném, ha Kovács Ágnes ide ülne, hiszen ő lesz 

aki átveszi a staféta botot majd Zsuzsától.  

 

Huszár Gábor:  Napirendi pontra visszatérve, van e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Szavazás következik. Figyelem rendelet alkotás. 

 

 

A Képviselő-testület 8  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (IX.20.) 

önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi 

költségvetéséről szóló 1/2019.(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról 
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16./ Napirendi pont: 

A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 

bevezetése. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 26. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Ez nem egy új dolog, erről júniusban döntöttünk, csak most van itt előttünk 

egységes szerkezetbe hozva. Két bizottság tárgyalta, mindkettő elfogadásra javasolja. Kérdés, 

hozzászólás? Szavazás következik. Figyelem rendelet alkotás. 

 

 

A Képviselő-testület 8  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésekről 

 

17./ Napirendi pont: 

Közösségi kertek akasztó domb.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 27. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: Két bizottság tárgyalta, itt tulajdonváltásról van szó, ilyenkor hozzájárulást 

kell adni a testületnek. Kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

169/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 

6:358.§ (2) – (3) bek. szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 

és 928/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokra vonatkozóan megkötött 

Haszonkölcsön szerződésben haszonkölcsönbe vevők közt szereplő Mesics Tamás és 

Mesicsné Papp Éva Melinda 9970 Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3. I/5., alatti lakos helyébe 

2019.10.01-től Molnár László 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 4. fszt. 2. sz. alatti lakos 

felvételre kerüljön. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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18./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. 2230 hrsz és 2233 hrsz.     

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 28. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Két bizottság tárgyalta, az 1.határozati javaslatot javasolják elfogadásra. 

Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

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

határozati javaslat 1.pontját, az alábbi határozatot hozta. 

 

170/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 

403 m
2
 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű,  1/1 arányban az Önkormányzat 

tulajdonában álló belterületi ingatlant értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát és értékesítés feltételeit forgalmi értékbecslés alapján a következő 

ülésen határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

főtanácsos 

 

19./ Napirendi pont: 

Verscnitzer Éva ingatlan felajánlása területrész vásárlás. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 29. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Szintén a bizottságok elfogadásra javasolják, a határozati javaslat szerint. 

Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

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

határozatot hozta. 
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171/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Verschnitzer Éva  9970 

Szentgotthárd, Kethelyi u. 13/A. sz. alatti lakos által eladásra kínált,  a tulajdonát képező 

szentgotthárdi 121/4 hrsz-ú, 166 m2 területű, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 

ingatlant megvásárolja 1500.-Ft/m2 vételáron összesen 249.000.-Ft-ért. 

Forrás: a 2019. évi költségvetés Beruházások, ingatlan vásárlás  

Az adásvételi-szerződés elkészíttetése és annak földhivatali átvezetése Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a feladata, és az ezzel járó költségek is az Önkormányzatot terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

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

főtanácsos 

 

20./ Napirendi pont: 

Soós Judit ing.felajánlás. Sztg. 403/40 hrsz-ú ingatlan. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 30. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Szintén a két érintett bizottság tárgyalta, és a változatlan áron, az „A” verziót 

javasolják elfogadásra. Kérdés, kiegészítés? Amennyibe nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

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

határozati javaslat „A” variációját, az alábbi határozatot hozta. 

 

172/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja, hogy  a 

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

területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 3000.- Ft/m2 áron kívánja megvásárolni 

azzal, hogy a vételár két részletben kerül kifizetésre: 50%-át a szerződéskötést követő 30 

napon belül,  a vételár 50%-át 2020.03.31-ig utalja át az eladó számlájára. 

A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

Az adásvételi szerződés elkészíttetése Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladata és 

annak ügyvédi és földhivatali átvezetés költsége is az Önkormányzatot terheli. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  
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21./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés Sztg. Alkotmány u. 39. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 31. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor: Két bizottság tárgyalta, Eszközkezelő Bizottsága az 1., a Pénzügyi Bizottsága 

a 2. határozati javaslatot javasolja elfogadásra. 

 

Kovács Márta Mária: Mivel a két ingatlan értékesítése együtt indult, az akkori határozatunk 

úgy szólt, hogy az abból befolyó pénzből, valamennyi vissza forgatásra kerül a városrészre. 

Hirdessük tovább és amikor van vagy nincs ajánlat, akkor döntsünk, hogy mi legyen a további 

sorsa. Kérem szépen a testületet, hogy a 2. pontot, változatlan áron, amin kiírtuk eredetileg, 

azt támogassa. 

 

Huszár Gábor:  Van logikája ennek amit Elnök asszony mond, ha egyszer belementünk, 

hogy meghirdetjük. 

 

Virányi Balázs: Azt gondolom, hogy ennek nem ez a logikája. Volt itt egy vételi szándék 

nyilatkozat a legelején, erre lépett a Képviselő-testület azzal, hogy értékesítésre kijelöltük, 

csináltattunk értékbecslést, a feltételek és az értékbecslés szerint meghatározott ár nem volt 

elfogadható annak aki szerette volna megvásárolni. Adott helyette, egy alacsonyabb ajánlatot 

amit mi nem fogadtunk el. Nem kell az önkormányzati vagyont egyfolytában hirdetgetni. 

Továbbra is problémát okoz, hogy ennek az ingatlannak az egyik felében, igenis rendezett 

körülmények között, már 40 éve ott lakik az illető. Ezt mind figyelembe véve, nem kell 

tovább hirdetni. 

 

Dr. Haragh László: A mi bizottságunk előtt nem volt napirenden, de úgy gondolom az 

ingatlan eladás úgy működik, hogy mondok egy árat, a vásárló, azt mondja neki sok, ő 

kevesebbet mond, én meg mégis tartom magamat, akkor itt nem zárom le a folyamatot, hanem 

tovább futtatom, adjuk meg a lehetőséget az ajánlat tevőnek, hátha meggondolja magát. Én 

támogatom, hogy továbbra is hirdessük az ingatlant. 

 

Huszár Gábor: Virányi képviselő úrnak abban igaza van, aki ott lakik 40 éve, nem feltétlenül 

szeretne máshova költözni. Láttam, hogy mennyire rendben tartja az ingatlant, ragaszkodik az 

általa megszokott környezethez, amiben leélte életének nagy részét. 

 

Kovács Márta Mária: Városrészi önkormányzati tagoknak, az illető részvételével 

egyeztettünk róla, nem egészen ez a vélemény, mindenképp az értékesítést támogatja a 

városrész. A 4,5 millió Ft amennyiben megadja valaki érte, az egy szép összeg azért az 

ingatlanért, abból már tudunk biztosítani egy lakást.Miért kell ezt most lezárni? Semmibe nem 

kerül a hirdetés, helyben szokásos módon hirdethető.  
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Virányi Balázs: Az is biztosan látszik, az a pénz ami ebből befolyhat, az kevés, hogy ebből a 

problémát kezeljük, mindamellett, hogy egy összközműves telekről beszélünk. Annak van egy 

ára, ez egy önkormányzati vagyon. 

 

Huszár Gábor:  Én is azt mondom, hogy a logika azt diktálná, hogy a két eladásra szánt 

ingatlant kezeljük együtt, viszont sokszor lelkiismereti kérdéseket is kell hozni és ezt nem 

szabad szégyellni. Először felteszem szavazásra az Eszközkezelő Bizottság javaslatát 

szavazásra. Amenniyben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 6  igen , 0 tartózkodás, 2 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1.pontját, az alábbi határozatot hozta. 
 

173/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

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

u. 39.  sz. alatti, 856 m
2
 területű, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlanát az épületben 

található lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszűnéséig nem értékesíti. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

főtanácsos 

 

 

22./ Napirendi pont: 

Ingatlanértékesítés Sztg. 2387/4 és 2387/5 hrsz. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 32. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Mindkét bizottság egyetért az ingatlanértékesítéssel. A határozati javaslatnak 

megfelelően fogom feltenni szavazásra. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

 



44 
 

174/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monek Mónika földmérő 

mérnök 38/2019. munkaszámú, szentgotthárdi 2387/1 hrsz-ú földrészlet megosztásáról 

készült - Földhivatalnál egyestített telekalakítási eljárás alatt álló - változási vázrajz alapján 

létrejövő, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2387/5 hrsz-ú, 

(természetben: 9970 Szentgotthárd, Kodály Z. u. 2.) 3443 m2 területű, kivett általános iskola 

és udvar megnevezésű ingatlant, és a szentgotthárdi 2387/4 hrsz-ú, 243 m2 területű, kivett 

közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan ½ tulajdon hányadát Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (1) 

bekezdése szerint a meghirdeti eladásra.  

Vételár: 

A szentgotthárdi 2387/5 hrsz-ú, (természetben: 9970 Szentgotthárd, Kodály Z. u. 2.) 3443 

m2 területű, kivett általános iskola és udvar megnevezésű ingatlan: 29 000 000 -Ft, mely Áfa 

mentes.  

A szentgotthárdi 2387/4 hrsz-ú, 243 m2 területű, kivett közforgalom elől elzárt magánút 

megnevezésű ingatlan ½ tulajdon hányada: 350 000.--Ft, mely Áfa mentes. 

Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre! 

A pályázatok beérkezési határideje: 2019.10.15. 

A pályázatokat konkrét és pontos  összeg (forint) megjelölésével fogadja el. 

A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10 %-nak megfelelő összegű 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 

 

23./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának 

kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 33. számú melléklet 

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

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

 

Huszár Gábor:  Bizottságok elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 8  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1.pontját, az alábbi határozatot hozta. 
 

175/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 2015. április 20-n 

egységes szerkezetbe foglalt és azóta módosított Bérleti szerződés 2019.10.01-től történő 

módosításához az előterjesztés 2.sz. melléklete szerint.  

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződésmódosításra 2019. 10.01. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

III. EGYEBEK 

 

Szalainé Kiss Edina: Mivel utoljára veszek részt Testületi-ülésen, ezért szeretném 

megköszönni, az elmúlt öt évben nyújtott segítséget, képviselő társaimnak, a hivatal 

dolgozóinak, és a szentgotthárdiak bizalmát. Szeretnék jó munkát kívánni a felálló 

testületnek, minden jót kívánok. 

 

Huszár Gábor: Sokat gondolkodtam rajta, hogy egy előre leírt, hosszabb-rövidebb köszönő 

beszéddel zárjam e le, ezt az öt évet. Azonban amikor elkezdtem aláírni a szeptemberi 

testületi anyagot, abban láttam, hogy szinte nincs olyan téma, olyan területe a város 

működésének, amit ez az előterjesztés sor ne tartalmazna. Ezért úgy gondoltam, felesleges 

lenne a bizottságokban és a testületi ülésen elhangzottakat még egyszer, rendszerbe szedve 

elmondani. Több mint 20 éve vagyok a Képviselő-testület tagja, de ezalatt a 21 év alatt 

meglátásom szerint, soha ilyen intenzitású munka nem folyt még Szentgotthárd város 

életében. Nem azért mert mi jobban dolgoztunk mint az elődeink, hanem azért mert 

köszönhető az uniós forrásoknak is, úgy gyorsult fel a világ körülöttünk, az elérhető 

lehetőségek száma, az elérhető lehetőségek megvalósításnak ideje, hogy azt soha előtte se én, 

se Jegyző úr, se a Hivatal munkatársai nem tapasztalták. Többször előfordult, hogy egy-egy 

pályázati kiírás, az utolsó napokban változott meg, és azonnal kellet rendkívüli ülésre 

behozni, vagy zárt ülésre, olyan eseményeket amiket nem lehetett előre kalkulálni. 

Meggyőződéssel mondom, ennek a felgyorsult lehetőséggel tárházának a kezelése volt a 

legnagyobb feladat. Amiről itt az öt év alatt beszéltünk, amit az öt éves munka anyagában 

kifejtettünk, annak a nagy részének az energiáját az vitte el, hogyan tudunk lépést tartani, az 

előttünk álló hihetetlen lehetőségek felhasználásával. Ezért köszönöm mindenkinek ezt a 

munkát. Ugyanakkor szeretném külön köszönetemet kifejezni Jegyző úrnak és Dr. Gábor 

Lászlónak, hogy partnerek voltak abban, hogy megértették velem együtt az idők szavát és 

lehetőséget biztosítottak arra, hogy öt évvel ezelőtt szépen lassan felálljon egy pályázatot 

kezelő csapat, ami képes volt 86 pályázat kezelésére. Néha emberfeletti munkát képviselnek, 

ezért jár a legnagyobb köszönet a Hivatal dolgozóinak, és a Képviselő-testületnek, hogy 

elhitték, azt, hogy azok a rendkívüli, sürgősséggel behozott , vagy esetleg zárt ülésre becitált 

dolgok nem azért vannak, mert valaki hibázott, vagy nem megfelelő időre teljesített dolgokat, 
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hanem azért, mert olyan mértékben gyorsultak fel az események, hogy ezeket csak így lehet 

kezelni. Minden képviselőnek köszönöm, azt a tevékenységet amit a város érdekében, a város 

előremozdítása érdekében kifejtett. Meggyőződésem, hogy a képviselők zöme a megoldást 

kereste, és a valamiért és nem a valami ellen való gondolkodást tűzte a zászlajára. Ha volt is 

olyan, hogy valami ellen történt, ez nyilván azoknak a lelkiismereti kérdése, akik ezt másképp 

gondolták, és még azt se mondom, hogy ez rossz. Hiszen bizonyos esetekben kellenek az 

aggályoskodók, a hitetlenkedők, azért, hogy akik a munkában és hitben bíznak azokat 

megerősítsék. Engem csak erősít és inspirál, hogyha újabb és újabb feladatokat tűzhetek nap 

mint nap magam munkájához. Nem lehet tudni mit hoz a választás, kívánom azoknak a 

képviselőknek, akik indulnak a következő megmérettetésen, hogy legyenek minél 

sikeresebbek. Kívánom a hivatal dolgozóinak, hogy a következő polgármesterrel és a 

következő újonnan felálló Képviselő-testülettel, hasonló jó munkakapcsolatot tudjanak 

kialakítani. Tiszta szívvel köszönöm a Képviselő-testület nevében is, mindazt a  munkát amit 

itt az elmúlt öt évben tapasztaltunk Önöktől. Szentgotthárdiaknak és a minket nézőknek pedig 

köszönöm a bizalmat, hogy szolgálhattuk a várost az elmúlt öt évben. 

 

 

 

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  12:41 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


