
1 
 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 135-4 /2020. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 26-án  

14:04  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

Koszár András nem képviselő alpolgármester, 

 Kovács Márta Mária, 

 Vörös Gábor, 

 Bartakovics Andrea 

 Dr. Haragh László 

 Dömötör Tamás képviselők, 

 Orbán Viktor képviselő, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető,  

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van: Dr. Sütő Ferenc képviselő, 

 

     

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

Uhor Anita Család és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője, 

Treiber Mária a sajtó képviselője 

 

 

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

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

A képviselő-testület határozatképes 8 fővel.  
 

Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé „RA-HU-MI 2012 Kft. 

termelő piac, értékesítése”, című előterjesztést. 

 

Huszár Gábor: Szavazás következik napirendi pontok elfogadásáról valamint a sürgősségi 

napirendi pont felvételéről. 

 

 

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

határozatot hozta. 
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16/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt 

napirendek közé a  

„ RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac, értékesítése” című előterjesztést. 

 

 

A Képviselő-testület a napirendi pontot 8 igen – 0 tartózkodással – 0 nem arányú szavazással 

elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalja meg: 

 

 

I. NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2019. évben végzett 

tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2020. évi munkatervéről. Tájékoztató a 

2020. évi városi rendezvénytervről. A közművelődési koncepció felülvizsgálata. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2019. évi munkájáról szóló beszámoló. 

Előadó: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

2./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2020. évi munkaterve. 

Előadó: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési terv (2018-2022) módosítása és 

2020. évi Beiskolázási terv jóváhagyása. 

Előadó: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év 

tapasztalatai.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

Közterület elnevezése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

6./ Napirendi pont: 

Huszár Gábor polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

7./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

8./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

9./ Napirendi pont: 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

10./ Napirendi pont: 

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, 

valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

11./ Napirendi pont: 

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

12./ Napirendi pont: 

A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

13./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási 

hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról. 

Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

14./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem - Páli Gábor Szentgotthárd 934/1 hrsz és 934/2 hrsz. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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15./ Napirendi pont: 

Fenyvesi Tamás belterületbe vonási kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

16./ Napirendi pont: 

Rábavölgye Vadásztársaság kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

17./ Napirendi pont: 

Horváth Csaba kérelme - Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség bérlete. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

 

18./ Napirendi pont: 

RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac, értékesítése 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

 

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 / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 

 

Január 29-én: Koszár András alpolgármester úr képviselte Önkormányzatunkat a 

Szombathelyi Tankerületi Központ Területi Tanácsa ülésén. 

Január 30-án: Jánosházán részt vettem a polgármesterek évértékelő, évindító találkozóján. 

Január 31-én: Nagyvezetői értekezletet tartottunk. E napon megalakult a városrészi 

önkormányzat Rábatótfaluban, ahol Labritz Béla alpolgármester úrral együtt voltunk jelen. 
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Február 1-jén: a XXXIV. Perfect Change Alpokalja Kupa Kispályás Labdarúgó Torna 

zárására került sor, ahol köszöntöttem a csapatokat, és a szervezőkkel, főszponzorokkal együtt 

átadtuk a díjakat. 

Február 3-án: Juhász Júlia tájfutóval tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági ügyintéző. Majd Szabó Attilával egyeztettem a gátépítés kapcsán. 

Aztán a sportcsarnok munkálatainak előrehaladásával kapcsolatban folytak egyeztetések, ahol 

jelen volt Dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintéző. 

Február 4-én: Szombathelyen a soron következő TT ülésen Labritz Béla alpolgármester úr 

vett részt. E napon Gombás Imrének, a Nyugati Tükör szerkesztőjének adtam interjút.  Majd a 

Közútkezelő vezetőjével, Böröcz Miklós úrral az új projektek kapcsán egyeztettem. Aztán a 

Hársas-tónál megjelenő hódok kártevő munkájának problémáját a Vas Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya osztályvezetőjével, 

Balaton Tihamérral és Bencsics Attilával tárgyaltam. 

Február 7-én: A Színházban megrendezett Szlovén Kultúra Napjára szóló meghívásnak 

tettem eleget. Majd Győrvárra utaztam szépvízi testvérvárosunk küldöttségével, ahol egy 

vacsorán vettünk részt. 

Február 8-án: Szentgotthárd Város Önkormányzata Szépvíz testvérvárosával képviselte 

városunkat a VII. Vasi Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen. A közös sátorban 

székelyföldi ízeket kóstolhatott a publikum. E napon a III. Béla Szakképző Iskola rendezte 

meg a szokásos Szalagavató ünnepélyét, melyen Labritz Béla és Koszár András 

alpolgármester úr vett részt. 

Február 10-én: TOP Ipari Park-os megbeszélést tartottunk. Majd a Sárvár Aréna ünnepélyes 

átadójára szóló meghívásnak tettem eleget. 

Február 11-én: Szombathelyen az E-ON Zrt.-nél tárgyaltam. E napon megalakult a 

városrészi Önkormányzat Rábakethelyen. 

Február 12-én: Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, majd a Kézilabda 

Szövetségnél tárgyaltam. 

Február 13-án: tartotta idei első ülését a térség polgármestereiből álló Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás. 

Február 14-én: Megalakult a városrészi Önkormányzat Jakabházán, ahol Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző úr, Labritz Béla alpolgármester úr és Dömötör Tamás képviselő úr volt jelen. 

Február 18-án: a Refektóriumban rendeztük meg a vállalkozói fórumot, melynek célja a 

fiatalok helyben maradása, a sikeres pályaválasztás és a vonzó városi lét megteremtése. E 

programot Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző, illetve Koszár András 

alpolgármester dolgoztak ki az elmúlt hónapok során. 

Február 19-én: a Diabétesz Klub soron következő előadásán köszöntöttem a megjelenteket. 

Február 20-án: pályázati megbeszélést tartottunk. Majd Nyugdíjas Egyesület új elnökségi 

tagjait fogadtam Hivatalunkban. Aztán a Bűnmegelőzési ülésen vettem részt. E napon 

Domonkosfán a Murába ETT közgyűlésére szóló meghívásnak tettem eleget. Megalakult a 

városrészi Önkormányzat Farkasfán. 

Február 21-én: tartotta ülését a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság. E napon írtuk alá 

László Tiborral, szentgotthárdi egyéni vállalkozóval azt a kivitelezési szerződést, mely a 

szentgotthárdi kolostorépület ablakainak felújításáról és cseréjéről szól. „Az Önkormányzat 

elhatározta, hogy lehetőségeihez mérten önerőből és pályázati forrásokból kis lépésekben 

hozzálát a kolostorépület felújításához, ennek egyik állomása ez a projekt. Korábban – szintét 

pályázati forrásból – már megvalósult a Refektórium falburkolatának felújítása, önerőből 

pedig a folyosók bútorzata cserélődött le.” Majd V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő 

úrral, valamint a Tudományos és Technológiai Park igazgatójával tárgyaltam. 

Február 24-én: tartotta ülését az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága. 
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Február 25-én: A Színházban megrendezett nyugdíjas farsangi rendezvényre szóló 

meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett eleget. 

 

 

Polgármester szabadsága: 

2020. február hó: 

 

A 2020. február 26-ai képviselő-testületi 

ülésre előterjesztett szabadságolási ütemterv 

szerinti ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

 2020.12.31-ig kivehető szabadságok száma:                                     

39   nap 

Maradvány:                           28 nap                                                

február            24-28                      5 nap 

Összesen:                                      5 nap 

Február            17                         1 nap 

Február         24-25                       2 nap 

Február         27-28                       2 nap 

Összesen:                                     5 nap 

  

 

Kovács Márta Mária: A két ülés közti anyagban olvasható, hogy a Brenner zarándokúton 

lévő tájékoztató tábla áthelyezése megtörtént. Az útépítés miatt a kerékpárút rongálódott, 

baleset történt, ami orvosi intézkedést igényelt, meg kell vizsgálni azt a szakaszt. Több 

alkalommal képviseltem a szentgotthárdi civil szervezeteket, február 3-án Gencsapáti 

Művelődési Házban kerekasztal beszélgetésen, február 24-én Vasban-civilben című Vas 

megyei civil és közművelődési fórumon vettem részt. 

 

Vörös Gábor: Szeretném köszönteni a Farkasfán megalakult városrészi önkormányzati 

tagokat, Tóka József, Németh Kristóf, Závecz László és Bediné Tóth Annamáriát. A hódok 

még jelen vannak Farkasfán, a patakmederben újabb két gátat építettek, kézi erővel nem 

lehetséges, ezért a SZET Kft. segítségét kérem a gátak elbontásában, valamint a Hegyi út és a 

focipálya felé vezető út árkolásában. 

 

Dr. Haragh László: Február 11-én megalakult a Rábakethelyi városrészi önkormányzat, 

tagjai, Szigethy Beáta, Dancsecs András, Sipos Edit, Záveczné Tóth Judit. Városrészi lakosok 

problémáikkal kereshetnek minket, igyekszünk mindenben segítségükre lenni.  

 

Dömötör Tamás: Február 14-én alakult meg a Jakabházi városrészi önkormányzat, Kiss 

Ferencné , Péderi Ferencné, Somogyi Miklósné és Korán Lászlóval fogjuk az elkövetkező 

időszakot végig dolgozni. A Kultúrház nyílászáróinka felújítása után, a városrész lakói 

önköltségen vállalják a festést, amit ezúton is szeretnék megköszönni nekik. 

 

Bartakovics Andrea: Részönkormányzatunk megalakult január végén, a tegnapi napon nem  

hivatalos gyűlést tartottunk, ahol kihasználva az alkalmat átnyújtottam a megbízóleveleket. 

Öröm számomra, hogy Zsidahegy saját egyesületet alapít, Zsidán is megkezdődött az 
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egyesület szervezése, sok tervük és ötletük van. Kicsit hiányoltam a fiatalok részvételét. 

Köszönjük a SZET Kft-nek az eddig elvégzett munkát, a Zsidahegyiek is köszönik szépen az 

utat, de a buszmegálló teteje még mindig probléma. A Szépvölgyi úton az esőrács nagyon el 

van tömődve, nem folyik el az esővíz. Köszönöm a Hivatal segítségét, fásítás kapcsán kaptam 

tájékoztatást, hogy hova és milyen fák kerülhetnek, szeretnénk ebben részt venni. Március 19-

én a Közösen Szentgotthárdért Egyesület és az Id. Pochán Miklós kertbarát Egyesület 

szeretettel várja mindazokat, akiknek fontos a környezetük szépsége és hasznossága, 

Refektóriumba és annak teraszán tartandó Mézelő kiskertek, méhbarát körzetek című 

előadásra. 
 

Orbán Viktor: Rábafüzesen is megalakult a városrészi önkormányzat, az alakuló ülés 

családias hangulatban telt. Örülök, hogy a helyi lokálpatrióták összeálltak, hogy fel tudjanak 

lépni a településen élők érdekeiért. Megköszönöm Kovács Márta képviselő asszony, korábbi 

városvezető elnök eddigi lelkiismeretes munkáját, ezután is sok szeretettel várjuk a helyi 

rendezvényekre. 

 

Doncsecz András: Reagálok az elhangzottakra, a rábafüzesi kerékpárúton történ a sajnálatos 

esemény, az útépítéssel kapcsolatban az ott dolgozó alvállalkozó önhatalmúlag lezárta a 

kerékpárutat teljesen szakszerűtlenül, csak ennek megfelelő jelzését mulasztotta el. Éjszaka 

több baleset is történt. Másnap azonnal intézkedtünk, elvitettük az akadályokat. Akiknek 

káruk keletkezett és jelezték, azokat összehoztuk a fővállalkozóval, úgy tudjuk, hogy 

kártalanították őket. Akiknek még kára lett, kérjük jelezzék. Az építkezés miatt a 

kerékpárúton a forgalmat el kell terelni, de az csak úgy történhet, hogy megtervezi a tervező a 

forgalomkorlátozást, jóváhagyja a közlekedés hatóság illetve az útkezelő is.  

A közterület felügyelők folyamatosan figyelik és jelzik a jelzőtáblák állapotát. Ha a mi 

utunkon van akkor a SZET Szentgotthárdi Kft. végzi a cserét, igazítást, ha állami úton van 

akkor jelezzük a Közútkezelőnek.  

A zsidahegyi buszváró tetőjének javítására árajánlatot kértünk, hamarosan megkezdődik a 

javítás. Köszönjük a jelzést, a Szépvölgyi utca folyóka tisztításában intézkedünk. 

 

Huszár Gábor: Nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

17/2020. 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 
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2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2019. évben végzett 

tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2020. évi munkatervéről. Tájékoztató a 

2020. évi városi rendezvénytervről. A közművelődési koncepció felülvizsgálata. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság a kiegészítéseikkel, elfogadásra javasolják. Az Erőforrások 

Bizottsága az alábbi kiegészítéseket tette. Megköszönik a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

magas szintű munkáját, a hétvégi rendezvényeket, programokat. A határozati javaslat 2. 

pontját: 3.6. pontjában szerepeltetni kell, hogy a PKKE a szentgotthárdi oktatási intézmények 

és az óvoda esetében intézményenként évi 20 órai ingyenes színházhasználaton felül további 

együttműködés vállalása esetén arányosan további ingyenes épülethasználatot biztosít a 

színház épületében. A 4 pontot, a Csákányi László Filmszínházban lévő szerver gép 2020. 

márciusában lejáró garanciájának további egy évvel való meghosszabbítása érdekében 

207.000.- Ft megfizetését támogatja a 2019. évi pénzmaradvány terhére. A Pénzügyi 

Bizottság szintén, ezzel a kiegészítést javasolja elfogadásra. Pályázatot kell folyamatosan 

keresni a fűtés korszerűsítésére. Az év folyamán keresni kell pénzügyi lehetőséget a Projektor 

tisztításához szükséges összeg biztosítására. Új vetítővászon beszerzését szükségesnek tartja a 

fűtéskorszerűsítés után. Az 5. pont kiegészítése, a koncepció 76. oldal 3 pontjának 

kiegészítése: A helyi közművelődési feladatellátásban részt vevő szervezetek legyenek 

elkötelezettek az európai keresztény – zsidó kultúra és a magyarság iránt. A Pénzügyi 

Bizottság 5. pont kiegészítése, hogy a kulturális programok terén is kapjon a Szentgotthárdon 

élő valamennyi nemzetiség nagyobb szerepet. Meg kell fontolni közművelődési fórum 

rendezését. A koncepcióban kerüljön említésre a Partium Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény is. A Bizottság elnökeit kérdezem, a felolvasottakon kívül van e más kiegészítés? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik az elhangozott kiegészítésekkel.  
 
 
 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

18/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 2019. évi beszámolóját az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint megismerte és elfogadja és megköszöni a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

magas szintű munkáját, a hétvégi rendezvényeket, programokat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 2020. évi munkatervét és szolgáltatási tervét az Előterjesztés 2. 

és 3. számú melléklet szerint megismerte és az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: 

- A 3.6. pontjában szerepeltetni kell, hogy a PKKE a szentgotthárdi oktatási 

intézmények és az óvoda esetében  intézményenként évi 20 órai ingyenes  

színházhasználaton felül  további együttműködés vállalása esetén  arányosan további 

ingyenes épülethasználatot biztosít a színház épületében. 

Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka elnök  

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel a városi közművelődési feladatok ellátása tárgyban megkötött 

együttműködési megállapodás egységes szerkezetű, aktualizált változatát az 

Előterjesztés 4. sz. melléklete szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

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

                 Hrabovszky-Orth Katinka elnök 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Csákányi László 

Filmszínház 2019. évi beszámolóját az Előterjesztés 6. sz. melléklete szerint 

megismerte és az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  

-A Csákányi László Filmszínházban lévő szerver gép  2020. márciusában  lejáró 

garanciájának további egy évvel való meghosszabbítása érdekében  207.000.- Ft 

megfizetését támogatja  a 2019. évi pénzmaradvány terhére. 

-  Pályázatot kell folyamatosan  keresni  a fűtés korszerűsítésére.  

- Az év folyamán keresni kell pénzügyi lehetőséget a Projektor tisztításához szükséges 

összeg biztosítására.  

- Új vetítővászon beszerzését szükségesnek tartja a fűtéskorszerűsítés után. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : Gál József SZET KFT ügyvezető                  

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési Koncepciója 2020 – 2025. dokumentumot és annak 

részeként a Közművelődési cselekvési tervet az Előterjesztés 7. számú melléklete 

szerint megismerte és azt  az alábbi kiegészítéssel fogadja el:.  

- A koncepció 76. oldal 3 pontjának kiegészítése A helyi közművelődési 

feladatellátásban részt vevő szervezetek legyenek elkötelezettek  az európai keresztény 

– zsidó kultúra és a magyarság iránt.  

- A kulturális programok terén is kapjon a Szentgotthárdon élő valamennyi nemzetiség 

nagyobb szerepet. 

-  Meg kell fontolni közművelődési fórum rendezését.  

- A koncepcióban kerüljön említésre a Partium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

is. 

Határidő: folyamatos 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                 felelősként megnevezett szervezetek képviselői 
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6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi Városi 

Rendezvénytervét megismerte. Felkéri a városi programszervező szervezeteket, hogy a 

rendezvényterv változásait/aktualizálását folyamatosan jelezzék a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati  Hivatal felé, a Hivatalt pedig a terv folyamatos aktualizálására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : városi programszervező szervezetek 

                Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  

 

Huszár Gábor: Figyelem, rendelet alkotás, szavazás következik. 

 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. (II. 

28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 

Dr. Haragh László: Testületi ülésen is el kell, hogy hangozzon, köszönjük szépen a Hivatal 

munkáját, az Önkormányzat működtetéséért, a Képviselő-testület munkájában 

felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak. 

 

Kovács Márta Mária: Terjedelmes beszámolót kaptunk a Hivatal tevékenységéről. Szintén a 

köszönetemet szeretném kifejezni, és két számot megemlíteni. Az ügyiratszám 7363 db, 

aminek alszáma 20185 db, mivel Közös Önkormányzati Hivatalunk van, Apátistvánfalván a 

mi Hivatalunk segítségével folyik az ügyintézés, ahol további 514 db ügyirat keletkezett 1112 

db alszámmal. Köszönjük szépen a munkát! 

 

Huszár Gábor: Köszönöm a bizottsági elnököknek a dicsérő szavakat, én is a legmagasabb 

szinten tudom a köszönetemet és gratulációmat kifejezni. Amennyiben nincs több 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

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

határozatot hozta. 
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19/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testület a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: A Társulásban, az eredmények mindenki dicsősége, ha kötelezettségek  

támadnak, akkor abból mindenkinek a maga százalékában részt kell vállalni, és nem mindig 

van ebben egyetértés. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

20/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2019. évben folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

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

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

 

1./ Napirendi pont: 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2019. évi munkájáról szóló beszámoló. 

Előadó: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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Dr. Haragh László: Örülök, hogy jelen van Uhor Anita Család és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője, így a Képviselő-testületi ülésen is megköszönhetem azt a munkát, amit az 

intézmény végez.  

 

Bartakovics Andrea: Jó kezdeményezésnek tartom a Családvédelmi és Egészségnevelő 

Koordinációs Bizottság szakmaközi megbeszéléseit, ami mindenkinek a közös érdeke. Az 

iskolában minden nap látjuk, hogy mennyire fontos a jelzőrendszer jó és gyors működése. Mi 

pedagógusok közvetítünk a családok és a hivatali utak között. Egyre több tragikus eseményről 

hallunk az országban, sok esetben az emberek mentális állapota nagyon rossz. Úgy érzem a 

legkisebb jel alapján is jelzésre van szükség. Köszönöm, hogy ez a rendszer működik. 

 

Huszár Gábor:  Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

21/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd 2019. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és köszöni a Család- és 

Gyermekjóléti Központ  2019. évi önfeláldozó, alapos szakmai munkáját. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 

 

2./ Napirendi pont: 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2020. évi munkaterve. 

Előadó: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Az Erőforrások Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

22/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum 2020. évi munkatervét megismerte és azt az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott 

feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési terv (2018-2022) módosítása és 

2020. évi Beiskolázási terv jóváhagyása. 

Előadó: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Szintén az Erőforrások Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

23/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Továbbképzési Tervének módosítását és a 2020. évre szóló beiskolázási tervét az 

Előterjesztés 1. sz. melléklete alapján jóváhagyja. 

 

Határidő  : azonnal 

Felelős    : Molnár Piroska igazgató  

 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év 

tapasztalatai.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. A tervben szerepeljenek 

a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület külkapcsolatokat érintő projektjei, és a 

Partium Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kapcsolatos külkapcsolati elképzelések. 

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

határozatot hozta. 

 

 

24/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi külkapcsolati 

tevékenységről szóló beszámolót megismerte és az Önkormányzat 2020. évi külkapcsolati 

tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 

tervben szerepeljenek a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület külkapcsolatokat 

érintő projektjei, és a Partium Alapfokú Művészetoktatási  Intézménnyel kapcsolatos 

külkapcsolati elképzelések. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

        Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Közterület elnevezése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Három olyan utcanevünk van, ami törvénybe ütköző elnevezést tartalmaz a 

kormányhivatal szerint. Az előterjesztés szerint a Kilián utca, mivel nem Kilián Györgyhanem 

csak  Kilián, ezért ezt a névhasználatot a Testület jóváhagyásával megtartjuk. A Rózsa Ferenc 

utcát Rózsa utcára, a Sallai Imre utcát Nyírfa utcára neveznénk. 

 

Dr. Haragh László: A Bizottság Polgármester úr szavai szerinti véleményt hozta, nekem más 

volt a véleményem, úgy éreztem a Kilián utcanév is, a névadó szándéka szerint esetleg 

feledékenységből lett Kilián. Sajnálom az ott lakók esetleges névváltozással járó 

kellemetlenségeket, ettől függetlenül a magam részéről a Kilián utcanév megtartását nem 

tudom támogatni. Viszont testvérvárosunk, Szépvíz nevét viselhetné az utca, vagy akár új 

névként el tudom képzelni Ciszter vagy Kolostor utcát. 

 

Huszár Gábor: Egyéni indítványként fel kell, hogy tegyem szavazásra a Szépvíz utcanév 

javaslatot. Szép gesztus lenne, amit Képviselő úr mond, nehéz helyzetbe vagyok, elfogadom 

Jegyző úr érvelést, hogy a lehető legkevesebb bonyodalmat kellene okozni az utcanevek 

változtatásával, hiszen az ott élők minden dokumentumát át kell jegyeztetni. 

 

Bartakovics Andrea: Összességében egyetértek az utcák elnevezésével.Ha Rózsa utca lesz 

az új név, feleljen meg a nevének, ültessünk oda rózsákat. Kilián utca, szerintem se nem szép, 

se vízközeli, hogy Szépvíz legyen a neve. A rendezési tervben sok új utca lesz, az ilyen 

javaslatokat akkor vetném fel. 
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Dr. Dancsecs Zsolt: A szentgotthárdi emberek azon részét, akik ebben érintettek, próbálom 

védeni, kellemetlen, mikor a közterület átnevezés miatt az összes dokumentumot ki kell 

cserélni. Az Akadémia arra is gondolt pl., hogy ha van olyan utcanév mint a „Sallai Imre”, 

akkor a „Sallai” nevet is tilos adni, de az nem szerepel az Akadémia listáján, hogy a Kilián 

név tilos lenne. Ahol nem feltétlenül kell, semmilyen módon ne hozzunk olyan döntést, hogy 

az ott élő embereket kellemetlen helyzetbe hozzuk. 
 

Dr. Haragh László: Az előterjesztés és a határozati javaslat elején is ott van, hogy 

törvényességi felhívása alapján. Én úgy gondolom, hogy a törvény végrehajtandó, fenntartom 

az egyéni indítványomat, tegyünk egy próbát vele. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Attól, hogy törvényességi felhívás nem biztos, hogy aki a felhívást 

kibocsátotta annak igaza van, ebben az esetben annál inkább így van, mert jó néhány 

telefonbeszélgetésen túlvagyok a Kormányhivatal illetékeseivel, akikkel közöltem 

álláspontomat, megvitatják és ha nem helytálló az érvelésem a Kilián kapcsán visszahívnak. 

Azóta se hívtak vissza, így feltételezem, hogy elfogadták. Amennyiben mégsem, akkor kell 

kellemetlenséget okoznunk az embereknek. 

 

Huszár Gábor: Határozati javaslatot hagyjuk így, és ha ezzel kapcsolatban kifogás van, 

akkor a Képviselő úr által megjelölt utcanévre visszatérünk. Mivel egyéni indítvány, 

szavaznunk kell róla. 

 

Kovács Márta Mária: Véleményem szerint is csak ott okozzunk problémát, ahol muszáj. 

Kérném, hogy írjunk egy tájékoztató levelet a főbb szolgáltatóknak az utcanév változásról. 

 

 

Huszár Gábor: Köszönöm, szavazás fog következni, előszőr az egyéni indítványról, utána a 

Rózsa és a Nyírfa utcanevekről.  

 
 

 

 

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

Kilián utcanév Szépvízre való elnevezését.  

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

25/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 a Vas megyei kormányhivatal  VA/HF04/1-450/2019. törvényességi felhívása alapján a 

„Rózsa Ferenc” utca közterület elnevezését Rózsa utcára, a „Sallai Imre” utca elnevezését 

Nyírfa utcára változtatja. A törvényességi felhívásban megjelölt „Kilián” utca elnevezését 

nem változtatja meg tekintettel arra, hogy ez az elnevezés  „A Magyar Tudományos 

Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított 
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felhatalmazás alapján” című dokumentumban nem szerepel a „nem javasolt” nevek között.; az 

Magyarországon elfogadott hivatalos férfi keresztnév.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Huszár Gábor polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Az előterjesztésben olvasható a beosztás, van ezzel kapcsolatban kérdés? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

26/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületet Huszár Gábor polgármester 

2020. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/C § (2) bekezdése alapján – az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja 

jóvá.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Labritz Béla alpolgármester 

 

 

7./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Költségvetési rendeletünk módosítása, Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 

elfogadásra javasolja. 

 

Kovács Márta Mária: Félreértések elkerülése végett, ez a 2019. évi költségvetésünknek a 

módosítása, tehát nem a januárba elfogadott 2020 évé, hanem a 2019. évének a végleges 

adatokara való helyesbítése, aktualizálása. Kérem szépen az elfogadását. 
 

Huszár Gábor: Köszönöm szépen, szavazás következik. Figyelem rendelet alkotás. 

 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II. 27.) 
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önkormányzati rendeletét, Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi 

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

 

 

8./ Napirendi pont: 

Szociális rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás.  

 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletét, a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. A nyitvatartási rendbe a 

Gotthárd napja be kell, hogy kerüljön, ha hétköznapra esik. Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás. 

 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletét, az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. 

(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

10./ Napirendi pont: 

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, 

valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 16. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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Huszár Gábor: Szintén a Pénzügyi Bizottság rendben találta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás. 

 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletét, a közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről 

szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

11./ Napirendi pont: 

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 17. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Szintén a Pénzügyi Bizottság rendben találta, elfogadásra javasolja. Mielőtt 

belemennénk bármilyen vitába, hogy jóhelyen van vagy nincs jó helyen, kérem higgyék el mi 

se vagyunk biztosak abban, hogy a legbölcsebb döntést hozzuk, de pillanatnyilag, ennél 

jobbat kitalálni nem tudunk. Sajnos nyugati szomszédjaink közül vannak olyanok, akik azt 

hiszik, hogy a magyarországi kukatárolók, teljes mértékben az ő kényük kedvük szerint 

használható, ezért történne az áthelyezés, ha ez se válik be akkor más megoldást kell 

kitalálnunk. 

 

Kovács Márta Mária: Bizottságunk egyik tagja javasolta, hogy keressünk pályázati forrást a 

gyűjtőpontokra kihelyezett gyűjtőedények kulturált módon való elhelyezésére. 
 

Huszár Gábor: Köszönöm, szavazás következik. Figyelem rendelet alkotás. 

 
 
 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletét, Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 15/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

12./ Napirendi pont: 

A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 18. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletét, Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

13./ Napirendi pont: 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási 

hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról. 

Előadó: Gál József a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetője 

Előterjesztés : 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Az előterjesztő Gál úr itt van közöttünk. Mindkét bizottság megtárgyalta, 

elfogadásra javasolják. Igazgató úr elmondat, hogy az elkövetkezendő hónapokban további 

tartozókat lehet bevonni a törlesztésbe, tehát tovább fog csökkeni a tartósan tartozók száma. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

27/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 

bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség- , felújítási hozzájárulás, víz-csatorna díj 

hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért felelős Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

15:16 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 15:20 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 

 

14./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem - Páli Gábor Szentgotthárd 934/1 hrsz és 934/2 hrsz. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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Huszár Gábor: 2020 januárjában kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, amelyben 

szeretné megvásárolni az ingatlanokat, illetve azok rendezési terv szerint értékesíthető részét. 

Az ingatlan eladási árát és értékesítés feltételeit forgalmi értékbecslés alapján a 

telekmegosztás átvezetését követő ülésen határozzuk meg. Képviselő-testülete kezdeményezi 

a szentgotthárdi 935 hrsz-ú ingatlanból a szabályozási terv szerinti közút területrész (kb 250 

m2) megvásárlását. A vételár kérdésében a tulajdonosokkal tárgyalni kell. Felmerült a kérdés, 

hogy jó döntést hozunk. Annyi bizonyos, hogy ha ezen ingatlanrész megszerzése után a vevő 

kialakítja az utat, akkor az Akasztó domb keleti részén lévő beépítési tömb feltárul, 

megközelíthető lesz. Ez a döntés mindenképp előnyös. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben 

nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

28/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

  1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 934/1 

hrsz-ú, 2351 m
2
 területű, továbbá a szentgotthárdi 934/2 hrsz-ú,  2367 m

2
 területű, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű,  1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában 

álló belterületi ingatlanokat rendezési terv szerinti telekmegosztást követően 

értékesítésre kijelöli. 

- Az ingatlan eladási árát és az értékesítés feltételeit forgalmi értékbecslés alapján a 

telekmegosztás átvezetését követő ülésen határozza meg.  

 - Az ingatlanok beépíthetőségéhez szükséges telekmegosztás költségeit (járulékos 

költségekkel együtt) Páli Gábor 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 59. sz. alatti lakos viseli. 

Amennyiben a telekmegosztást követő érékesítési eljárás esetén a kialakult ingatlanok 

tekintetében az adás-vételi szerződés nem Páli Gáborral jön létre, úgy ezen költségeket a 

vételáron felül az új tulajdonosnak meg kell térítenie. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 

szentgotthárdi 935 hrsz-ú ingatlanból a szabályozási terv szerinti közút területrész (kb 250 

m2) megvásárlását. A vételár kérdésében is a tulajdonosokkal tárgyalni kell.  

A telekhatár-rendezési változási vázrajz elkészíttetése és annak földhivatali átvezetése 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a feladata, s az ezzel járó költségek is az 

Önkormányzatot terhelik. Az ingatlanvásárlásra a képviselő – testület a 2020. márciusi 

ülésén visszatér.  

Forrás: a 2020. évi költségvetés. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

főtanácsos 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Fenyvesi Tamás belterületbe vonási kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Labritz Béla alpolgármester 15:25 órakor visszatér a terembe. 

 

Huszár Gábor: Bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy kikérem főépítészünk Kiss Gábor 

véleményét. Főépítész úr egyértelművé tette, hogy a rendezési tervünknek megfelelően, ez a 

terület már ki lett jelölve. Nem kell aggódni az ezzel járó költségek miatt, az építési törvény 

28.§-a szerint, egyértelműen ennek a költségeit a belterületbe vonás kezdeményezőre tudja 

hárítani a Hivatal, nekünk nem lesz plusz költségünk. Főépítész úr is javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bartakovics Andrea: A témával kapcsolatban megkérdeztem a zsidaiakat, a rendezési terv új 

utat is mutat, nem fogadják szívesen, ha onnan fogják megközelítik a területet. Az 

Apátistvánfalvi útról közelebben lenne, illetve rövidebb utat kellene építeni. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: A határozati javaslatban leírtuk, hogy a belterületbe vonás költségeit a 

kérelmezőnek kell megfizetni, azt javaslom, hogy ezt egészítsük ki, hogy az önkormányzat a 

telkek megközelítésére szolgáló út kiépítésével, a terület közművesítésével kapcsolatosan 

semmilyen kötelezettséget és finanszírozást nem vállal. Az ingatlanok teljes közművesítése a 

tulajdonos kötelezettsége lesz. 

 

Huszár Gábor: Bizottsági ülésen is elhangzott, csak nem ilyen konkrét formában, ezzel tudja 

magát az Önkormányzat védeni, hogy az elkövetkezendő években teljesíthetetlen kérések 

jöjjenek. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

29/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi  

0121/14 hrsz-ú 619 nm területű, 

0121/15 hrsz-ú 973 nm területű, 

0121/16 hrsz-ú 830 nm területű,  

0121/17 hrsz-ú 907 nm területű,  

0121/18 hrsz-ú 920 nm területű,  

0121/28 hrsz-ú 1881 nm területű, 

0124/1   hrsz-ú 1231 nm területű, 

0124/2   hrsz-ú 1203 nm területű, 

0124/3   hrsz-ú 1467 nm területű és a 

 0124/4   hrsz-ú 1013 nm területű  

ingatlanok belterületbe vonását kezdeményezi.   

 

 Tervezett területfelhasználási cél: 

0121/14 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet 
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0121/15 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet  

0121/16 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet 

0121/17 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet 

0121/18 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet 

0121/28 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-SZ5  

jelű építési övezet 

0124/1 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet 

0124/2 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet 

0124/3 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet 

0124/4 hrsz-ú telek: beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-O2 jelű 

építési övezet 

            

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 

 tulajdonosának kérelme alapján kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi 0121/14 , 

 0121/15, 0121/16, 0121/17, 0121/18,  0121/28,  0124/1, 0124/2, 0124/3 és 0124/4 

 hrsz-ú  telkek hasznosítása a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási átvezetését     

           követő 4  éven belül megvalósul. 

 

 A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a Kérelmezővel megállapodást 

 kell kötni melyben a Kérelmezőnek  kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az 

 eljárás  kapcsán felmerülő valamennyi  költséget előzetesen megfizet Szentgotthárd 

 Város  Önkormányzata részére azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes 

 letétbe  helyezése után indítja meg az eljárásokat. 

 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 

önkormányzat a telkek kialakításával, a telkek megközelítésére szolgáló út 

kiépítésével, a terület közművesítésével kapcsolatosan semmilyen kötelezettséget és 

finanszírozást nem vállal. Az ingatlanok teljes közművesítése (útépítés, víz-, villany-, 

csatorna-, gáz, stb. kiépítése) a tulajdonos kötelezettsége lesz 

 
 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András    

 

 

16./ Napirendi pont: 

Rábavölgye Vadásztársaság kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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Huszár Gábor: Elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság, azonban tett egy apró módosítás, 

ami úgy szól, hogy hozzájárul ehhez a kérelemhez, de 2020. évben esedékes bérleti díjat ne 

fizesse meg a Vadásztársaság a tetőcsere végrehajtása esetén, viszont a kauciót fizesse meg.  

Orbán Viktor: Ellenőrizte valaki az ingatlan állapotát? A hűtőkonténer szállítása közben a 

közút megsérült, ennek a javítása kinek a feladata lesz? 

 

Huszár Gábor: A tető tényleg katasztrofális állapotban van, a konténer szállítás közbeni 

útsérülést a Vadásztársaságnak kell helyreállítania, ezzel kapcsolatban teszünk lépéseket. 
 

Kovács Márta Mária: Kérem szépen jelezni a Vadásztársaság felé, hogy sokan járnak arra, a 

terület rendben tartására is fokozottan figyeljenek. 

 

Huszár Gábor: Pénzügyi Bizottság kiegészítésével, szavazás következik. 
 
 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

30/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábavölgye Vadásztársaság 

Körmend, Sport u. 2. alatti szervezet kérelmét részben elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a 

Vadásztársaság által a szentgotthárdi 2414 hrsz-ú sportpályán lévő volt sportöltözőre 

megkötött bérleti szerződés szerint 2020. évben esedékes bérleti díjat ne fizesse meg arra 

tekintettel, hogy az épület teljes tetőzetét (annak előre nem látott rossz állapota miatt) a 

Vadásztársaság költségére le kell cserélni. Mindezt az önkormányzat arra tekintettel 

engedélyezi, hogy az épület felújítása miatt az önkormányzattal szemben a későbbiek során 

semmiféle megtérítési, elszámolási igényt nem érvényesít a Vadásztársaság.  Ugyanakkor 

nem járul hozzá a 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaució befizetésének 2021-re halasztásához. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  a közlésért  Huszár Gábor polgármester 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Horváth Csaba kérelme - Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség bérlete. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés : 23. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Horvát Csaba kérelme, hogy a továbbiakban a feleség legyen a bérlő. Kérdés, 

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

határozatot hozta. 

 

31/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 9970 Szentgotthárd, 

Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű üzlethelyiségre  2019. 

szeptember 16-n megkötött Bérleti szerződés 2020.03.01-től történő átruházásához a PTK 

6:208. – 6:211.§ alapján a jelen előterjesztés 3.sz. melléklete szerint.  

 

 

Határidő: közlésre azonnal  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

18./ Napirendi pont: 

RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac, értékesítése 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 24. számú melléklet 

Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Ebben az évben nincs lehetőség, akár néhány millió Ft értékben is, amit más 

célra tudnánk fordítani. A Testületnek el kell állni az elővétel jog lehetőségétől. Amennyiben 

nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

32/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RA-HU-Mi 2012 Kft. (9970 

Szentgotthárd, Huynadi  J. u. 21.) részére a szentgotthárdi 1377/5/B és 1377/5/C hrsz-ú 

ingatlanokban (felépítményekben) lévő 246/317 - 246/317 tulajdoni részarányokra valamint 

az 1377/5/A hrsz-ú ingatlanra adott vételi ajánlat ismeretében elővásárlási jogával nem kíván 

élni  

 

Határidő: A határozat közlésére azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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III. EGYEBEK 

 

 

Dr. Haragh László: Városunkért Vajda Ödön ciszter apát, rengeteget tett, javaslom, hogy ha 

lehetőség lesz rá nevezzünk el róla, akár egy sétányt. 

 

Bartakovics Andrea: Látom nap mint nap, hogy az új zebrát a gyalogosok nem veszik 

igénybe, az autósok nem állnak meg, életveszélyes a zebrán átkelni. Híres lett a városunk, 

romos épületeink megjelentek a facebookon, mint egy fotóművészeti alkotás. Jobban örülnék, 

hogy a szépségükről lennének híresek ezek az épületek. A romhotel teteje be van szakadva, 

szerencse, hogy nem esett nagy hó a télen.  

 

Huszár Gábor: Magántulajdonban lévő épületekre, közpénzt költeni nem helyes. Egyet 

tudunk tenni az úgynevezett romhotellel, ha a Katasztrófavédelem megállapítja, hogy 

életveszélyes, akkor kényszerbontást tudunk elrendelni. 

 

Orbán Viktor: Kérem a műszaki irodát, hogy vizsgálja meg 30 km/h sebesség korlátozó 

tábla kihelyezését az Árpád útra, az Arany János utcáig. 

 

 

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 16:03 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző  

 

 

 

 


