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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/ 135-1 /2020. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 29-én  

14:09  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

 Kovács Márta Mária, 

 Vörös Gábor, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

 Bartakovics Andrea 

 Dr. Haragh László 

 Dömötör Tamás képviselők, 

 Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető,  

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető,  

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van: Koszár András nem képviselő alpolgármester, 

    Orbán Viktor képviselő, 

 

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

Molnár Piroska a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Igazgatója 

Fábián Béláné a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 

Intézményvezetője 

    Varjuné Molnár Katalin a SZEOB Igazgatója 
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Dr. Klósz Beáta Rendelőintézet Szentgotthárd  

Intézményvezetője 

Treiber Mária a sajtó képviselője, 

Horváth R. László a sajtó képviselője, 

Páli Gábor városlakó 

 

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  zárt ülésen tárgyalja a „ÉPBEST KFT. kérelme - 

Szentgotthárd, József A. u. 30. alatti ingatlan hasznosítása” és a „Kitüntetési javaslat a Vas 

Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra 2020. március 15. ”- című 

előterjesztéseket. 

 

Huszár Gábor: Köszönöm szépen, szavazás következik a napirendi pontok elfogadásáról. 

  

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

határozatot hozta. 

 

1/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

„ÉPBEST KFT. kérelme - Szentgotthárd, József A. u. 30. alatti ingatlan hasznosítása” és a 

„Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra 2020. 

március 15. ”- című előterjesztést. 

 

I. NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

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

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd város sajtójának helyzete. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kommunikációs stratégiája. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

4./ Napirendi pont: 

Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a 

városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sport finanszírozás áttekintése. 

Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

2./ Napirendi pont: 

Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői 

beosztásának ellátására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

 

3./ Napirendi pont: 

„El nem mondott történetek” pályázati projekt benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

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

 

4./ Napirendi pont: 

A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

5./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

6./ Napirendi pont: 

Szándéknyilatkozat napelemes energiatermelő és energiatároló rendszer telepítésére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 

7./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd 048/101 és 048/100 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 

8./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 

9./ Napirendi pont: 

RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac tulajdoni részarány értékesítési szándéka. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

III. EGYEBEK 
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I. NAPIREND:  

 

 

1./ Napirendi pont: 

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

valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 1. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri beszámoló következik. 

 

December 12-én: évzáró, karácsonyi vacsorára hívtam az intézményvezetőket, vállalkozókat, 

cégvezetőket, ahol összefoglaltam az elmúlt év eseményeit. E napon Szombathelyen a 

polgármesterek és a közbiztonsági referensek központi védelmi igazgatási felkészítésén 

Labritz Béla alpolgármester úr és Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző vett részt. 

December 13-án: Pannon Kapu-s megbeszélést tartottunk. Majd a Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület által szervezett karácsonyi rendezvényen köszöntöttem a megjelenteket. 

December 14-én: mézeskalács kiállítás megnyitón vettem részt a Színházban. A 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a „Süssünk kicsit, alkossunk nagyot!” 

elnevezésű MURABA ETT projekt keretében készítették el munkahelyük kicsinyített mását 

mézeskalácsból. Sokan és sokat dolgoztak azért, hogy Szentgotthárd meghatározó épületei 

elkészüljenek Lendva belvárosával együtt. 

December 16-án: a Szlovén Köztársaság Főkonzulátusán a Szlovén Önállóság és Egység 

Napja alkalmából tartandó fogadásra szóló meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett 

eleget. 

December 17-én: Szombathelyen a Püspöki palotában megrendezett fogadáson Labritz Béla 

alpolgármester úr vett részt. E napon a már nyugdíjas hivatali dolgozókat köszöntötte Koszár 

András alpolgármester úr, a részükre szervezett év végi összejövetelen. 

December 18-án: a heiligenkreuzi Ipari Park soron következő közgyűlésén Dr. Haragh 

László képviselő úr képviselte városunkat. Majd Szombathelyen a Vállalkozási Fejlesztési 

Tanács ülésére szóló meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett eleget. 

December 19-én: a Gotthárd-Therm Kft. karácsonyi évzáró rendezvényén vettünk részt 

Kovács Márta képviselő társammal. 

December 20-án: Szombathelyen a Vasivíz Zrt. rendkívüli közgyűlésén vettem részt. 

December 21-én: a színház épületében a mézeskalácsból készült épületek árverése zajlott. Az 

árverésből befolyt összeget a Karitász családsegítő munkájának finanszírozására ajánlottuk 

fel. 

December 22-én: Mariborban kiállítás megnyitón vettem részt. 
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December 27-én: Szentgotthárd Város 2019 évi Asztalitenisz bajnokságán Koszár András 

alpolgármester úr köszöntötte a résztvevőket, majd gratulált a díjazottaknak. 

Január 5-én: tartotta a máriaújfalui városrészünk az „Idősek Napját”, melyen Dr. Sütő 

Ferenc képviselő úrral és Bodorkós Imre atyával együtt köszöntöttük a megjelenteket.  

Január 9-én: Az Opel Szentgotthárd Kft.-nél ünnepélyesen megkezdődött a PSA csoport 

PureTech 1,2 literes, háromhengeres turbó benzinmotor sorozatgyártása. Magyar részről 

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium frankofón ügyekért felelős 

miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkára, a PSA csoport központjából pedig Yann 

Vincent gyártásért felelős alelnök indította el az új motorok gyártását a francia nagykövet 

asszony, Pascale Andreani és a gyár dolgozóinak jelenlétében. 

Január 10-én: költségvetési megbeszélést tartottunk. 

Január 11-én: a Vas Megyei Önkormányzat és Celldömölk Város Önkormányzata 

szervezésében rendezték meg Celldömölkön a Megyebált, mely rendezvényre szóló 

meghívásnak Koszár András alpolgármester úr tett eleget, képviselte városunkat. 

Január 13-án: Top Ipari Park-os, majd költségvetési megbeszélést tartottunk. Aztán a 

Muraba ETT kapcsán egyeztettünk. 

Január 14-én: Harangozó Bertalan kormánymegbízott úrral tárgyaltam. Majd az 

intézményvezetőkkel a 2020 évi költségvetés kapcsán egyeztettünk. 

Január 18-án: a Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavató műsorára szóló meghívásnak 

Labritz Béla alpolgármester úr tett eleget. 

Január 21-én: Szombathelyen a Kormányhivatalban és a Megyeházán tárgyaltam, az esti 

órákban a rábafüzesi városrészi önkormányzat alakuló ülését tartottuk meg. 

Január 22-én: a Szentgotthárd újság terjesztőivel folytattunk tárgyalásokat. E napon közösen 

emlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. A Refektóriumban, ahol a kultúra és a 

közművelődés területén dolgozók, intézményvezetők, önkormányzati képviselők és 

kultúrakedvelő érdeklődők töltötték meg a közönség sorait. A rendezvény keretén belül 

Ficzkó Tibor és Soós Gyöngyi, a Csákányi László Filmszínház két dolgozója vehette át a 

„Szentgotthárd Közművelődéséért Díjat”. Ez úton is újra gratulálunk a kitüntetetteknek! 

Január 23-án: a Zsida, Zsida-hegy városrészi önkormányzat alakuló ülését tartottuk meg. 

Január 24-én: TDM, Muraba és PKKE megbeszélést tartottunk. Majd a Színházban a 

Nyugdíjas Egyesület soron következő közgyűlésén vettem részt. E napon a Főkonzulátuson a 

Magyar-Szlovén digitális nagyszótár bemutatójára szólón meghívásnak tettem eleget. Aztán a 

Máriaújfalu városrészi önkormányzat alakuló ülését tartottuk meg. 

Január 25-én: a magyar-szlovén kártyabajnokságon köszöntöttem a versenyzőket. 

Január 26-án: Budapesten adták át a KÓTA-díjakat. Az elismeréseket a magyar kultúra 

napjához kapcsolódva, immár 17. alkalommal ítélték oda az amatőr kórus- és népzenei 

életben kiemelkedő művészeti és közösségi munkát végző személyiségeknek, együtteseknek, 

összesen 11 kategóriában 44 kitüntetettel. A nemzetiségi kultúra ápolói közül a Rábafüzesi 

Német Asszonykórus részesült elismerésben. A díjat az énekkar vezetője és szervezője Unger 

Magdolna vehette át. Gratulálunk! 

Január 27-én: intézményvezetői értekezletet tartottunk a költségvetés elfogadása 

ismeretében. E napon az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága, valamint 

az Idősügyi Tanács tartotta ülését. 
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Január 28-án: Lendván a Muraba ETT szakmai műhelytalálkozóján vettünk részt, több 

szentgotthárdi civil és gazdasági vezetővel együtt. E napon tartotta ülését a Pénzügyi, Jogi és 

Gazdasági Bizottság. 

Január 29-én: 1 fő tett állampolgársági esküt. 

 

polgármester szabadsága: 

2020. január hó: 

A 2020. január 29-ei képviselő-testületi 

ülésre előterjesztett szabadságolási 

ütemterv szerinti ütemezés  

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2020.12.31-ig kivehető szabadságok 

száma:                                     39   nap 

Maradvány:                           33 nap 

                                                    

Összesen:                                     6 nap 

Január            6-8                       3 nap 

Január         15-17                      3 nap 

Összesen:                                 6 nap 

Január            6-8                       3 nap 

Január         15-17                      3 nap 

Összesen:                                 6 nap 

  

 

Huszár Gábor: Sajnos szomorú hírről kell beszámolnom, elhunyt Dr. Morva Miklós. 1976-

tól nyugdíjba vonulásáig Szentgotthárd és környékén állatorvosként tevékenykedett. Szinte 

minden háztartásban ismerték. Dr. Morva Miklós a halála előtt kért, hogy szeretne velem 

találkozni. Morva doktor úr rendkívül értékes Szentgotthárd épületeit ábrázoló porcelán 

gyűjteményt adományozott a városnak. Isten nyugosztalja Morva doktor urat. 

 

Dr. Sütő Ferenc: December 14-én 10. alkalommal szervezet meg a Keresztény 

Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd Boldog Brenner János emlékére az Éjszakai 

Zarándoklatát.  Zarándoklat fő celebránsa Dr. Udvardy György veszprémi érsek és 

természetesen itt volt Dr. Székely János Szombathelyi megyéspüspök. Máriaújfalui 

közösséget külön megtiszteltetés érte, csontereklyét kapott a kápolna, ami látogatható és 

látható mindenki számára. Január 17-én Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a 

Nagyboldogasszony plébániával közösen szervezte meg az Iskola, érték, választás, lehetőség 

című fórumát a Nagyboldogasszony templom oratóriumában. Örültem, hogy szép számmal 

jelentek meg a diákok ezen a kötetlen beszélgetésen, melynek alkalmával betekintés 

nyerhettek az egyházi iskolák életébe.  
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Bartakovics Andrea: A zarándoklat alkalmával, most már 600 zarándok érkezett Zsidára. A 

városrészt 1950. január 30-án – éppen 70 évvel ezelőtt - csatolták Szentgotthárdhoz. Január 

23-án választottuk meg a városrészi képviselőket, 32 választópolgár szavazott a helyiek 

képviselőiről, a megmaradt tag Tóth Imre, a három új képviselő: Kukor Gyula, Lang Attila és 

Hidasiné Leposa Annamária. Jó munkát, sok sikert kívánok nekik. 

 

 

Dr. Sütő Ferenc: 1935 január 1-én települések egyesülésével megszületett Máriaújfalu. 

falunapunkon és egyéb rendezvényeinken erről meg fogunk emlékezni. 

 

Kovács Márta Mária: Lakosok részéről több igény volt gyalogátkelőhely létesítésére. A 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság küldött levelében lakosságot érintő 

válasz van. Az előírások szerint kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése ott indokolt, ahol 

óránként min. 400 jármű halad el, illetve gyalogosok száma 100 fő óránként. Magas számok, 

ezen az útszakaszon nincs ekkora forgalom. A Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek 2010 óta 

szerepelt a beszámolójában a Régióhő Kft. felé fennálló tartozása, örömmel közölhetem, hogy 

elfogyott a tartozásuk. Kigazdálkodta az Egyesület a hiányt, már nem áll fenn a tartozás. A 

Dal 2020 élő műsorában fog szerepelni a Zaporozsec zenekar Találj rám című számukkal. 

Sok sikert kívánunk. 

Huszár Gábor: Kóbor Zsóka énekes is szerepelni fog a Dal műsorban, szurkolunk neki.  

 

Dr. Haragh László: December 20-án a Városi Gondozási Központ karácsonyi műsorán a 

Képviselő-testület nevében köszöntöttem az időseket és az ott dolgozókat. Színvonalas, 

családias műsort hozott létre az intézmény, köszönet érte. Január 22-én Paukovits Helmut 

közbenjárásával újra sikerült a Pszichiátriai Betegek Otthona részére 17 db orvosi ágyat 

beszerezni.  

 

Huszár Gábor: Mivel nincs több hozzászólás, lezárjuk a napirendi pontot. Szavazás 

következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

2/2020. 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: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 4. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

Huszár Gábor: Közel két hónapos előkészítő munka az amely után a testület elé tudtuk hozni 

a költségvetési tervezetet. Nem lesz könnyű éve Szentgotthárd városának. Az Opel termelése 

2019-ben jutott el a mélypontra, bár az idei év fejlesztései már érezhetők lesznek. Örvendetes, 

hogy a beszállítói kör erősödik, azok a cégek amelyek megvetették lábukat Ipari Parkunkban, 

egyre erősödnek. A költségvetésbe 1 milliárd Ft fölötti adóbevétellel számolunk, viszont a 

feladatok sokasodnak, önként vállalt feladatok nehezednek a városra évről évre, amin lehetne, 

de mi nem kívánunk változtatni. Ez az a vezérfonal ami alapján elkészült a 2020. évi 

költségvetés. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse összefoglalva a 2020. évi 

költségvetés ismérveit. 

 

Kovács Márta Mária:  Legfontosabb feladatnak az intézményhálózat, a városüzemeltetés 

működőképességének megtartása, a megkezdett beruházások folytatása, befejezése, fizetési 

kötelezettségek teljesítése, természetesen a likviditás biztosítása mellett.  

A város költségvetésében 3 432 500 000,- Ft bevételi főösszeg áll rendelkezésre a kiadások 

finanszírozására. A helyi adó bevételek 1 300 000 000 Ft. 

A működésre rendelkezésre álló bevétel 205 millió forinttal, 11 %-al alacsonyabb, 

felhalmozási bevételek összege 869 millió forinttal, 45 %-al alacsonyabb az előző évinél, hisz 

2019-ben megvalósultak a jelentős összegű beruházások, pályázat támogatásokból.  

Törvényi előírások szerint a város adóerőssége miatt 253 millió forint elvonásra kerül 

bevételeinkből és az iskolák fenntartásához szolidaritási alapként 103 millió forint kerül 

befizetésre, ami összességében 78 millió forinttal kevesebb, az előző évinél. 

Szentgotthárd  Város Önkormányzata  az idei költségvetésében a bevételek  az intézmények 

működtetéséhez szükséges forrást biztosítja. 

A működési kiadások 11 %-al magasabb az előző évhez képest. A működési kiadásokból, 

intézményi működési kiadások összege 2 172 071 395 Ft. A felhalmozási kiadások 46 %-al 

alacsonyabbak az előző évinél. 

 

Pályázati forrásból megvalósuló legnagyobb beruházások és felújítások összege 593 millió Ft. 

Saját forrásból tervezett jelentősebb beruházások és felújítások összege 164 millió forint.  

Tervezésre került a Gotthárd-Therm Kft hiteltartozásához kapcsolódó kezességvállalásunk 

290 000 000 Ft összegben. 
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Az önkormányzat és az intézmények vonatkozásában szervezeti változás a Polgármesteri 

Hivatalt érinti, 1 fő létszám csökkenést okoz az építési hatósági feladatok járási hatáskörbe 

való átkerülése miatt. 

A kötelező feladatok ellátása mellett, jelentős az önként vállalt feladatok ellátása, ezzel is 

hozzájárulva a város lakosságának minél sokrétűbb, színvonalasabb szolgáltatáshoz való 

jutásához. Önként vállalt feladatokra a költségvetésben 162 millió Ft működési kiadás (5 %), 

337 millió Ft felhalmozási kiadás (10 %) szerepel. 

Az Önkormányzat 2020. évben is fontos feladatának tartja a színvonalas, kulturális 

programok megvalósulását, a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést, ezért 

jelentős összeget biztosít kultúrára, sportra és a civil szervezetek támogatására, létesítmények 

fenntartására, összesen 99 millió forintot, melyből sportra 14,5 millió forint, plusz 9,5 millió 

forinttal magasabb összeg az előző évinél, Civil alap összege 6 450 000 millió Ft, mely 

tartalmazza az 50 ezer forinttal megemelt városrészi alapot is, a Turisztikai Egyesület 

támogatása 6,1 millió Ft.  

A 2020. évi önkormányzati feladatok ellátásának folyamatossága érdekében bizottságunk 

elfogadásra javasolja Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-

tervezetét, mely felelős gazdálkodással képes biztosítani az intézmények zavartalan 

működését. 

A kialakult megfontolt gazdálkodás, az erős pénzügyi ellenőrzés biztosítja, hogy 2020. év 

sikeres év lesz, költségvetésünk alapul szolgál mind ehhez és megalapozza a stabil 

működésünket. 

Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik Szentgotthárd 

Város 2020. évi költségvetésének az előkészítő munkáiban részt vettek, a költségvetés 

elkészítésében közreműködtek, konstruktív együttműködésükkel segítették a tervezési 

folyamatot és szakértelmükkel hozzájárultak, hogy elfogadásra alkalmas költségvetés álljon a 

Képviselő-testület előtt.  

Dr. Haragh László: A 2020. évi költségvetés tervezetünkben a kötelező és az önként vállat 

feladatok nagyon jól harmonizálnak. Az önként vállalt feladatok a lakosság komfortérzetét 

növelő feladatok, például az egészségügyi ellátás egy része ilyen. A verseny és tömegsportra 

az idei költségvetésünkben 9,5 millió Ft-al több pénzt sikerült elkülönítenünk.. 

Dr. Sütő Ferenc: Fontos új eleme a költségvetésünknek a Városi alap, szakképzési, 

táborozási, nemzetiségi is betervezésre kerül 4 millió Ft-al. Köszönöm azt is, hogy nevesítve 

szerepel a Máriaújfalui Kultúrház V. ütemének felújítása, és köszönöm mindkét bizottságnak, 

hogy a prioritások között határozta meg a máriaújfalui városrészen a járda felújítás 

megkezdését és annak ütemezett megvalósítását. . 

 

Huszár Gábor: Nyugodtan elmondhatjuk, hogy, az előző évhez képest a köztemető 

fenntartására 12 millió Ft-al több került tervezésre, illetve része a kiadásoknál Városi alap 

címen a javasolt szakképzési, táborozási, nemzetiségi alap összesen 4 millió Ft összegben. Az 

idei évben a PKKE finanszírozása 7,5 millió Ft-tal is emelkedett az igényelt bértámogatás 3,6 

millió Ft és a beruházás 3,9 millió Ft összegével. A városi rendezvényekre 3 millió Ft-al a 

versenysport támogatására 9,5 millió Ft-al több került tervezésre. A városüzemeltetési 
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feladatoknál 14 millió Ft-al magasabb igény érkezett a SZET Kft. részéről, melynek a 

felhasználását kérjük az üzleti tervben részletezni. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

szavazás következik, egyesével a határozati javaslatokról. 

 

Huszár Gábor: A bizottságok nem értettek egyet az adórendelet módosításával, én viszont 

egyéni indítványként teszem fel szavazásra, 3156 db lakáscélú ingatlan figyelembevételével, 

12.000 Ft /év azaz havonta 1000 Ft adómértéket szabjon meg a város. Először erről 

szavazunk, amennyiben el lesz utasítva, automatikusan a bizottságok javaslatát teszem fel 

szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 2 igen ,  0 tartózkodás , 6 nem arányú szavazással elutasította az 

egyéni indítványt. 

 
 

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

határozatot hozta. 

 

3/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai 

alkalmazott, valamint a Szentgotthárd Város Önkormányzatánál foglalkoztatott főállású  

polgármester 2020. évi  cafeteria juttatásának mértékét  bruttó 200.000- Ft / fő /év 

összegben határozza meg.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei térítési díjból 

várható bevételek nagyságát, illetve annak az intézmény költségvetésébe való beépülését 

megismerte.  

Javasolja a bölcsődei térítési díj kedvezmények bővítését azzal, hogy a bölcsődei térítési díj 

fizetése alól mentesüljenek azok a szülők (gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a szülő) 

aki(k) szentgotthárdi lakcímmel és magyarországi bejelentett munkahellyel rendelkeznek/ 

rendelkezik. Ehhez rendeletet kell elfogadni, melynek hatályba lépése 2020. szeptember 01.  

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

        Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézetben 

intézményvezetőként foglalkoztatott Dr. Klósz Beáta illetményét bruttó 550 000 Ft / hó 

összegben állapítja meg 2020. január 1-től, a vezetői megbízásának időtartamára. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

        Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma tekintetében  

- egyetért az építéshatósági feladatok átszervezése miatt 2 fő álláshely 

megszüntetésével  

- 1 fő településrendezési ügyintézői álláshely létesítésével 2020.március 1-jétől, 

  

2020.03.01-jétől a hivatal engedélyezett teljes munkaidős álláshelyeinek száma 44.  

Határidő: 2020. március 01. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

5/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MURABA ETT kérelmét 

megismerte, az abban szereplő  2020. évre  1.000 EUR tagdíj, illetve 4.000.000 Ft áthidaló 

támogatás - tagi kölcsön - nyújtását jóváhagyja, a költségvetésbe való betervezéséhez 

hozzájárul azzal, hogy a kölcsön 2020.06.30-ig visszafizetésre kerül. 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

        Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

6/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendelet 

módosításával nem ért egyet. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  

7/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 2020. 

évben a fejlesztések, beruházások végrehajtása kapcsán külön fontossági sorrendet nem 

határoz meg, a fejlesztések besorolása a Városüzemeltetésre feladata, de kéri, hogy az 

óvodával kapcsolatos fejlesztés, a máriaújfalui kultúrház felújítás következő üteme és a 

máriaújfalui járda helyreállítása az elvégzendő feladatok között prioritásként szerepjen.  

Határidő: 2020. február  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

      Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

8/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel 

az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a költségvetési 

tábla 8. melléklete (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint határozza meg.  

Határidő: azonnal  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Ágnes Pénzügyi vezető 
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9/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gst alapján a 2020. évben 

adósságot keletkeztető ügylethez előzetes adatszolgáltatást. nyújt be 200 M Ft 

összeghatárig pályázati önerő költségnövekmény fedezetéhez, továbbá beruházási 

fejlesztéshez. 

Határidő: 2020. február  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Huszár Gábor: Figyelem, rendelet alkotás következik. 

 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) 

önkormányzati rendeletét, Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi 

költségvetéséről. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd város sajtójának helyzete. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kommunikációs stratégiája. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 5. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, nagyon jó véleményt fűztek az előterjesztéshez, 

és kiegészítéseket is tettek. Kérik a bizottságok megjelölni a kommunikációs feladatokat 

ellátó belső szervezeti egységet és személyeket, továbbá a szövegezésben az Ifjúsági Tanács, 

és a Nemzetiségi Kerekasztal is legyen jelölve. Kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

4/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerint Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közszolgálati Kommunikációs Stratégiáját 

megismerte és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 

- Kéri megjelölni a kommunikációs feladatokat ellátó belső szervezeti egységet és 

személyeket. 
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- A szövegezésben az Ifjúsági Tanács, és a Nemzetiségi Kerekasztal is legyen jelölve. 

A kiegészítéseket a Kommunikációs Stratégia szövegében át kell vezetni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a 

városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sport finanszírozás áttekintése. 

Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 6. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

Huszár Gábor: Szintén mindkét bizottság tárgyalta, jó kiegészítéseket javasoltak. Farkasfa 

sportpálya és sportöltöző is használható, mint sportolásra lehetséges helyszín legyen 

megjelölve a sportkoncepcióba. A kertvárosi játszóteret is alkalmassá kell tenni focira 

gyerekek számára. A Lipa központ udvara is használható sportolásra. Mint fontos 

sportrendezvényeket az Alpokalja Kupát, és a Csatafutást is említeni kell. St. Gotthard Spa & 

Wellness fürdőben az úszás mellett fallabdázás, konditerem használat és csoportos torna 

lehetőségek is fennáll. Futásra alkalmas területekhez még jelölni kell a Vápa, Rába és Lapincs 

folyók töltései. A szabadidősport támogatására irányuló sporttámogatási keret is kerüljön 

kidolgozásra. A hagyományőrzést és a hagyományőrző szervezeteket is javasolja beemelni a 

sportkoncepcióba. 

 

Dömötör Tamás: Versenysport esetében minden sportegyesület, akik TAO-s támogatásokra 

pályáztak, és ebből komoly beruházásokat vittek véghez, fontos, hogy felkészüljünk arra, ha 

ezek a TAO-s támogatások elapadnak, az egyesületek megnövelt infrastruktúráját továbbra is 

fenn kell tartani. Fontosnak tartom, hogy mindig elhangozzon, ha sportról van szó, égetően 

szüksége van Szentgotthárdnak szabályos 400 méteres atlétika pályára, szeretném ha ez 

megvalósulna.  

 

Dr. Sütő Ferenc: Szeretném egyéni képviselői indítványomat, kiegészítésemet a határozati 

javaslathoz megtenni. Kérem a Máriaújfalui sportöltöző felújításának lehetőségét 

megvizsgálni, a szükséges karbantartási feladatokat elvégezni. 

 

Bartakovics Andrea: Ki szeretné emelni, ami a koncepcióba is bekerült. Zsidán a  

sportpályát egy szabadidő-sport területté szeretnénk alakítani, természetesen ez egy hosszabb 



15 
 

folyamat és pénzügyi helyzetünk is megszabja az ütemezését. Úgy gondolom, hogy a sport 

fontos közösség építő. 

 

Huszár Gábor: A következő év költségvetés része kell, hogy legyen ennek a folyamatnak az 

indítása. Amennyiben nincs több hozzászólás, kiegészítésekkel együtt szavazás következik. 

 

 

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

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

 

5/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2020” című dokumentum aktualizálását az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és elfogadja/ az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

- szabadidősport támogatására irányuló sporttámogatási keret is kerüljön kidolgozásra 

- a hagyományőrzést és a hagyományőrző szervezeteket is javasolja beemelni a 

sportkoncepcióba. 

- javasolja, hogy a TDM és annak tagjai a sportintézményeinket, az itteni sportolási 

lehetőségeket is tegyék be idegenforgalmi kínálatukba  

- Farkasfa sportpálya és sportöltöző is használható mint sportolásra lehetséges 

helyszín – jelölhető a koncepcióban 

- a kertvárosi játszóteret is alkalmassá kell tenni focira gyerekek számára,  

- A Lipa központ udvara is használható sportolásra (teniszpályák, fitneszeszközök), a 

St. Gotthard Spa & Wellness fürdőben az úszás mellett fallabdázás, konditerem 

használat és csoportos torna lehetőségek is fennállnak - így a sportolásra alkalmas 

helyek között ezeket is jelölni kell 

- Mint fontos sportrendezvényeket az Alpokalja Kupát, és a Csatafutást is említeni kell 

- Futásra alkalmas területekhez még jelölni kell a következőket: Vápa, Rába és 

Lapincs folyók töltései. 

 

2. A Képviselő-testület a sportszervezetekben folyó munkáról és a sportlétesítmények 

működtetésének áttekintéséről szóló beszámolót az előterjesztés 2. és 3. számú 

melléklete szerint megismerte és elfogadja azzal, hogy a Máriaújfalui sportöltöző 

felújításának lehetőségét vizsgálni kell, a szükséges karbantartási feladatokat el kell 

végezni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
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II. KÜLÖNFÉLÉK 

 

1./ Napirendi pont: 

Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 7. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

Huszár Gábor: Azt gondolom semmi gond nincs, 800 000 Ft-ot fizet évente az 

úszásoktatásért, ennyi pénze van a tankerületnek, nem tud többet fizetni. Felhatalmazzuk a St. 

Gotthárd Spa & Wellnesst üzemeltetőjét, hogy ezen az áron fogadja be a szentgotthárdi 

gyerekeket úszásoktatásra. 80 000,-Ft/hó az úszás, a gyógyúszás oktatás 20 000,-Ft/hó, ha ezt 

8 hónapra kiszámoljuk, pontosan 800 000 Ft. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

6/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tarja az iskolai 

úszásoktatást illetve a gyógyúszás oktatását a szentgotthárdi iskolákban tanulók számára. Erre 

tekintettel felkéri a St. Gotthárd Spa & Wellnesst üzemeltető 100%éos tulajdonát képező 

Gotthárd-Therm Kft-t, hogy a Szombathelyi Tankerületi Központtal úszásoktatás tekintetében 

80 000,-Ft/hó összegben, a gyógyúszás oktatás tekintetében 20 000,-Ft/hó összegben kössön 

bérleti szerződést a  2020. január 01-től 2020. június 15-ig tartó időszakra. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

Dr. Simon Margit igazgató 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői 

beosztásának ellátására. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 8. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 
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Huszár Gábor: A jelenlegi igazgató kinevezése lejár. Mindkét bizottság tárgyalta, 

elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

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

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

 

7/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez 

csatolt 1. számú melléklet szerinti feltételekkel elrendeli a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői (igazgatói )  beosztásának ellátására  pályázati 

felhívás közzétételét a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételi 

helyeken.  

 

Határidő: 2020. február 14. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető- főtanácsos 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy gondoskodjon a 150/ 1992.  (XII. 20. ) Kormr. r. 7. § (6) bek. alapján felállítandó 

bizottság létrehozásáról . 

 

Határidő: 2020. március 14. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

              Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető 
 

15:47 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 16:02 órakor folytatódik a nyílt 

ülés. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

„El nem mondott történetek” pályázati projekt benyújtása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 9. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

Huszár Gábor: Bizottságaink megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 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. 

 

 

8/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az EACEA/52/2019 sz. pályázati 

felhívás: „Európa a polgárokért” program keretében „Európai Emlékezet” témában „El nem 

mondott történetek” címen a 2020. évi tevékenységi támogatásokra az Előterjesztés 1. számú 

mellékletben foglaltak megvalósítására azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges önerőt 

16.452 euró összegig biztosítsa.  

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. február 04. 

Felelős:  MURABA ETT munkaszervezete 

 

 

4./ Napirendi pont: 

A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés : 10. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

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

 

Huszár Gábor: A Képviselő-testület már korábban tárgyalta, most a rendelet került vissza 

elénk egységes szerkezetben. Van ezzel kapcsolatban kérdése valakinek? Amennyiben nincs, 

szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás. 
 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(I.30.) 

önkormányzati rendeletét, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 20/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 11. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

 3. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

9/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által adható lakáscélú támogatásokról szóló 9/2019. (III. 28.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz jutók támogatása keretéből 500.000.- 

Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  

 

Csáfor Sándor József (szül.: Szentgotthárd, 1976.09.07. an.: Takács Katalin) és házastársa 

Csáfor Tímea (szül. név: Tóth Tímea,: szül.: Rimaszombat, 1980.04.18. an.: Pelleová Terézia) 

9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 36. szám alatti lakosok részére, a szentgotthárdi 463/4 

hrsz-ú, természetben: 9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 36. sz. alatti lakóházas ingatlan 

vásárlásához. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2020. február 17. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Szándéknyilatkozat napelemes energiatermelő és energiatároló rendszer telepítésére. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés : 12. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A Holistic Solar Hungary Kft. neve nem ismeretlen a testület előtt. Van egy 

olyan építés alatt álló épületünk, amelyre alkalmas lenne ennek a rendszernek befogadására. 

Azonban a rendszer még egyenlőre nem rendelkezik a magyar jogszabályi környezetre 

vonatkozó igazoló dokumentumokkal. Ennek előfeltétele a telepítéssel kapcsolatos 

jogszabályi környezet tisztázása, illetve a berendezés alkalmazhatóságát igazoló, a hatályos 

hazai jogszabályok szerinti minősítési dokumentáció bemutatása, továbbá az egyéb hatósági 

engedélyek megléte. Erre a célra az önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékában 3,8 

millió Ft összegű keretet különít el, ezt az összeget akkor utaljuk, ha megvannak a rendelkező 

dokumentumok. 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. 

 

10/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja együttműködési 

szándékát arra vonatkozóan, hogy a Holistic Solar Hungary Kft. Szentgotthárdon  a Holistic 

Solar önálló napelemes energiatermelő és energiatároló rendszert telepítse. Ennek előfeltétele 

a telepítéssel kapcsolatos jogszabályi környezet tisztázása, illetve a berendezés 

alkalmazhatóságát igazoló, a hatályos hazai jogszabályok szerinti minősítési dokumentáció 

bemutatása, továbbá az egyéb hatósági engedélyek megléte. Egyben a Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírására. A 

Képviselő-testület erre a célra az önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékában 3,8 

mFt összegű keretet különít el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Kovács Ágnes pénzügyi vezető, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

7./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd 048/101 és 048/100 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 13. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor:  Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

11/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 048/100 

hrsz-ú, 43 nm területű és a szentgotthárdi 048/101 hrsz-ú, 918 nm területű telek 

belterületbe vonását kezdeményezi.   

 

 A már megvalósult területfelhasználási cél: 

 

szentgotthárdi 048/100: út 

   szentgotthárdi 048/101: beépítésre szánt falusias lakóterület 
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 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 

 tulajdonosainak kérelme alapján nyilatkozza, hogy a szentgotthárdi 048/100 és 

 048/101 hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul. 

 

 A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a Kérelmezőkkel megállapodást 

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

 eljárás  kapcsán felmerülő valamennyi költséget előzetesen megfizetik Szentgotthárd 

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

 letétbe  helyezése után indítja meg az eljárásokat. 

 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András    

 

 

8./ Napirendi pont: 

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

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 14. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A tulajdonos tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a telkek kialakításával, 

a telkek megközelítésére szolgáló út kiépítésével, a közművesítésével kapcsolatosan 

semmilyen kötelezettséget és finanszírozást nem vállal. Az ingatlanok teljes közművesítése 

(útépítés, víz-, villany-, csatorna-, gáz, stb. kiépítése) a vevő kötelezettsége lesz. Kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 
 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

12/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért 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 ingatlanok rendezési terv szerinti telekmegosztást követő 

értékesítésével. Az ingatlanok megvásárlását kezdeményező Páli Gábor Szentgotthárd, 

Kethelyi u. 59. szám alatti lakosnak azonban előzetesen a következőkről kell 

nyilatkoznia: 
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- tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a telkek kialakításával, a telkek 

megközelítésére szolgáló út kiépítésével, a közművesítésével kapcsolatosan semmilyen 

kötelezettséget és finanszírozást nem vállal 

 

- tudomásul veszi, hogy az ingatlanok teljes közművesítése (útépítés, víz-, villany-, 

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

 

- tudomásul veszi, hogy mint vevőnek az önkormányzat állal rendelkezésre bocsátott 

út-, és közműtervekben előírt méretezésű és elhelyezésű közműveket kell kiépítenie– 

ennek többletköltségeit az önkormányzat nem fizeti meg, a közművesítést elvégző vevő 

viszont a költségeit a későbbi építkezni kívánó vevők felé érvényesítheti  

 

- tudomásul veszi, hogy mint vevőnek nyilatkoznia kell a helyi építési szabályzatban 

erre a területre írtak tudomásul vételéről, azok ismeretéről. 

 

E nyilatkozatok ismeretében a Testület a kérdésre a következő ülésen visszatér.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

főtanácsos 

 

 

9./ Napirendi pont: 

RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac tulajdoni részarány értékesítési szándéka. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés : 15. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Mivel rokonságon keresztül érintett vagyok az előterjesztésben, ezért kérem 

a szavazásból való kizárásomat. A napirendi pont levezetését átadom Labritz Béla 

alpolgármester úrnak.  

 

Labrizt Béla: A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással 

Huszár Gábor polgármestert  kizárta a szavazásból.   

 

Dr.Dancsecs Zsolt: Végleges döntést következő alkalommal tudunk hozni. Mielőtt ilyen 

döntést meghozunk, tisztában kell lenni az ingatlan értékével, azt tartanám helyes döntésnek, 

hogy a Képviselő-testület kérje a felajánlott ingatlanok értékbecslését. 

 

Labrizt Béla: Kérem szépen ennek megfelelően szavazzunk. 

 

 

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

határozatot hozta. 
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13/2020. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RA-HU-MI 2012 Kft. által   a 

Kft tulajdonát képező szentgotthárdi 1377/5/A, 1377/5/B és 1377/5/C hrsz-ú ingatlanok és 

ingatlanrészek értékesítésére adott ajánlata ügyében az önkormányzat által készíttetett 

értékbecslés hiányában nem hoz döntést. A kérdésre a 2020. februári ülésen visszatér. 

 

Határiső: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

               Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 

III. EGYEBEK 

 

 

Labrizt Béla: Kötelességemnek érzem a tájékoztatást a légszennyezettségről. Szentgotthárd 

levegője az elmúlt egy hónapban, úgy mint egész esztendőben kiváló minőségű. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat honlapján az adatokat bárki megtekintheti. Légszennyezettségi 

adatokat ott tudnak mérni ahol van műszer. Az illetékes szervek megteszik a szükséges 

intézkedéseket, amennyiben indokolt. 

 

Kovács Márta Mária: Szentgotthárdra érkező turista észrevétele, hogy a Brenner zarándok 

utat jelölő tábla a behajtani tilos táblára van rögzítve, visszatetszőnek hat ez az elhelyezés. 

Buszpálya udvar környékén vannak olyan részek, ahol nincsen közvilágítás. Múzeum udvarán 

nem működik a csere után se a világítás. A vasútállomásnál nincs útbaigazító tábla. Az 

Andante étteremnél a szennyvíz átemelőnél az útbaigazító táblát benőtte a növényzet. Hársas 

tónál a használhatatlan, széttört padokat el kell távolítani. 

 

Dömötör Tamás: Jakabháza városrész képviselőjeként szeretném megemlíteni még egyszer, 

a Kultúrház felújításának befejezése a 2020 évben várat magára. Ígéretet kapta, hogy vagy 

Civil Alapból vagy egyéb forrásokból jut erre keret. Ha lehetőség van rá, ígéretünket betartva 

próbáljuk azt a pár ablakot illetve ajtót kicserélni. Ezáltal a Kultúrház összes nyílászárója 

megújulna. 

 

Doncsecz András: Amiket képviselő asszony mondott azokról nekünk is tudomásunk van. 

Úgy tudom a buszpályaudvaron nincs közvilágítás, ami nem az önkormányzat rendszerére 

van kapcsolva. A Múzeum parkoló közvilágításának meghibásodását bejelentettük, 

hamarosan javítani fogják. A vasútállomástól az útbaigazító tábla kikerült az Ady és Hunyadi 

út kereszteződésbe.  

 



24 
 

Bartakovics Andrea: Többen felvetették, hogy jó lenne ha szeméttárolók lennének a családi 

házas utcák kereszteződéseiben. A várkerti tó jegére sajnos nagyon sokan dobálnak faágakat, 

kavicsot, sajnos ez a tó tönkretételéhez vezethet.  

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 16:40 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző  

 

 


