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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/3771-1/2021. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.június 29-én 

14:10 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal - Robert Leeb terem.   

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

    Kovács Márta Mária, 

 Dr. Sütő Ferenc, 

 Bartakovics Andrea, 

 Dr. Haragh László, 

 Vörös Gábor, 

 Dömötör Tamás, 

 Orbán Viktor képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető,  

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

    Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van: Koszár András nem képviselő alpolgármester,  

   

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

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 9 fővel. 

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

„Szentgotthárd Városért” kitüntető címre”” című előterjesztést. Zárt ülésen tárgyalja a „A 

Gotthárd-Therm Kft 2021. évi üzleti terve.” a  „SZET Szentgotthárdi Kft 2021. évi üzleti 

terve.”. a „Szentgotthárdi Ipari Park Kft 2021. évi üzleti terve” és a „Kitüntetési javaslat 

„Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.” - című előterjesztést. 
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A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

1/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a zárt 

napirendek közé a „ Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre” című 

előterjesztést. Zárt  ülésen tárgyalja a „A Gotthárd-Therm Kft 2021. évi üzleti terve.” a  

„SZET Szentgotthárdi Kft 2021. évi üzleti terve.”. a „Szentgotthárdi Ipari Park Kft 2021. évi 

üzleti terve” és a „Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” 

kitüntetésre.” - című előterjesztést. 

 

 

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 hétközi– és hétvégi orvosi ügyeleti ellátásról.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

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: 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása. Beszámoló a SZCIF 2020. évi 

tevékenységekről, a 2021. évi tervek elfogadása.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

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: 

Dr. Kozma Ferenc rábakethelyi plébános naplójának kiadása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés: 6. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

5./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi VSE – íjász szakosztályának kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés: 7. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

6./ Napirendi pont: 

Javaslat a polgármester jutalmazására.  

Előadó: Labritz Béla alpolgármester, 

Előterjesztés: 8. számú melléklet 

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

 

7./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése elnevezésű belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Bangó Péter és felesége belterületbe vonási kérelme.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

 

9./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. 3946 hrsz.     

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 11. számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg-Jakabháza, 2508/2 hrsz. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 12. számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Termelői piac üzlethelyiség hasznosítása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

 

12./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú és a Május 1. u. 2. 1578/2/A/13 

hrsz-ú  garázs hasznosítása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 
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Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

 

EGYEBEK 
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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. 

 

Június 15-én: a Kaszagyár területi bejárásán vettem részt. Majd Jennersdorfban egyeztettem 

arról a megemlékezésről, amit az ausztriai településsel közösen szervezünk annak emlékére, 

hogy 100 éve annak, hogy IV. Károly király településeinken átutazva hagyta el utoljára 

Magyarországot  

 

Június 16-án: intézményi kiskontrollt tartottunk a Hivatalban. E napon a zeneiskola előtti 

emléktáblát koszorúzták meg a résztvevők Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének 

évfordulója alkalmából. Szentgotthárd Város Önkormányzata és az ’56-os Szövetség 

Szentgotthárdi Szervezete mellett többen is elhelyezték koszorúikat és gyújtottak mécsest. 

 

Június 17-én: Lendvára utaztam, ahol részt vettem azon az ünnepélyes eseményen, amelyen 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Úrnak átadták a Lendva Község díszpolgára 

címet. 

 

Június 22-én: tartotta közgyűlését a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület, a város egyik 

legnagyobb civil szervezete, amelyre hosszú idő után kerülhetett sor személyes formában.  

Régi hagyomány, hogy rendszeresen tájékoztatom a város szépkorú lakóit az egyesületen 

keresztül is az aktualitásokról, fejlesztésekről, így történt most is. 

 

Június 23-án: megállapodást írtunk alá a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a rendezvények 

finanszírozásával kapcsolatban. Idén mindent összeadva közel 60 millió forintot fordít az 

önkormányzat a kulturális élet szervezésére  

 

Június 24-én: az Európai Területi Társulások 2021. évi első műhelytalálkozóján vettem részt 

Tatán a Piarista Rend-ház dísztermében Papp Bálinttal, a MURABA ETT megbízott 

igazgatójával és Varró Viktor irodavezetővel.  

A kerekasztal beszélgetés számos fontos témát érintett, így szó esett többek között a 2021-27-

es fejlesztési időszakra tervezett projektekről, valamint a humánerőforrás-gazdálkodással 

kapcsolatos közép- és hosszú távú elképzelésekről is.  

A hivatalos programot követően Kiss-Parciu Péter úrral, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium helyettes államtitkárával is egyeztettem. Két fontos téma volt, az egyik, 

hogy kitértünk arra a kérdésre, hogy az ETT-k részt tudnak-e venni a TOP-2 források 

felhasználásában, a másik, hogy a Szlovén állam szeretne a MURABA ETT-be tagként 

csatlakozni. Óriási jelentőségű lesz, ha a Szolvén állam a mi ETT-nkbe rendes tagként be fog 

kapcsolódni.  
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Június 25-én: tartotta ülését a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság. Szlovénia önállóságának 

30. évfordulója alkalmából a Magyarországi Szlovének Szövetsége a Szlovén Kulturális és 

Információs Központban rendezett ünnepi megemlékezésre szóló meghívásnak tettem eleget. 

A rábavidéki szlovének együtt ünnepeltek szlovén és magyar barátaikkal Az eseményen részt 

vett Szlovénia újonnan kinevezett budapesti nagykövete, dr. Marjan Cencen. 

 

Június 26-án: Riegl Gábor, Siklós polgármesterének meghívására részt vettem a Siklósi 

Szalonban rendezett kiállítás megnyitón. Többek közt a szentgotthárdi Nemzetközi 

Művésztelepen is alkotó képzőművészek munkáit is megcsodálhatták az érdeklődők.  

A programot követően Vashegyi Györggyel, a Magyar Művészeti Akadémia elnökével is 

egyeztettem. 

 

Június 28-án: a Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumi ülésére szóló meghívásnak tettem 

eleget. E napon tartotta ülését az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága. 

 

Megtörtént az M8 első szakaszának átadása, meggyőződésem, hogy ez az elmúlt évtizedek 

legjelentősebb beruházása itt a térségben. Ezáltal fel fog értékelődni az a terület, amit mi Ipari 

Park 3-nak nevezünk. Néhány kritikus embernek savanyú a szőlő, hogy miért nem 2x2 sáv. 

Hosszú éveken keresztül sokat küzdöttünk Bebes polgármester úrral, hogy 2x2 sáv legyen, 

azonban a forgalomszámlálási adatok és az uniós előírások kizárták, hogy 2x2 sáv legyen. 

Egy forint támogatást nem kapott volna a magyar állam, ha 2x2 sávot épít, azt teljesen saját 

forrásból kellett volna megépíteni. 

 

Kaszagyár történetéről sokat lehetett olvasni, az az igazság, amit mi kommunikálunk, minden 

más kitaláció. Az első helyen lévő „A” kategóriás követelést vásárolta meg a város 400 millió 

forintért, a záró mérleg beadást követően az eljáró bíró nagy valószínűséggel a városnak fogja 

átadni a Kaszagyári területet. Ez a hiteles információ, de ehhez hozzá tartozik, az, hogy ezt 

önerőből nehezen tudtuk volna megtenni. A követelés ellenértékeként meghatározott összeget 

400 millió forintra sikerült lealkudni az eredeti 960 millióról, majd ehhez kormányzati 

segítséget kaptunk, így sikerült az összeget kifizetni. A követelés ellenértékén felül plusz 

kaptuk még 315 millió forintot a környezeti állapot felmérésére valamint tervek elkészítésére, 

és ezen kívül 1,2 milliárd forintot, amit ezt követően lehet lehívni, a műemlékvédelem alatt 

álló épületek állagmegóvására, az alap infrastruktúra kialakításának elkezdésére. Összesen 1,9 

milliárd forint kormányzati támogatást kapott a város a Kaszagyári terület fejlesztéséhez az 

első lépésének megtételére. A Kaszagyár sorsát a kormány kiemelt figyelemmel fogja kísérni.  

 

A Pannon Egyetemmel együttműködési megállapodást kötött Szentgotthárd Város 

Önkormányzata. Új képzési forma, az okleveles technikus képzés indul a szentgotthárdi 

szakközépiskolában. A tanulók a szakképzési és felsőoktatási intézmény közös, emelt szintű 

szakmai programja alapján szerezhetnek szakmát és érettségit, tanulmányaikat felvételi nélkül 

folytathatják a Pannon Egyetemen. 

 

Iskolák egyházi működtetése kapcsán elmondható, hogy várhatóan egészséges versenyhelyzet 

alakul ki, az alap és középfokú oktatásban. A két iskola újbóli különválása ezt segíti. Bízunk 

abban, hogy egyházi fenntartás alatt komoly fejlesztések is megvalósulnak az iskolában.  

 

Rába árvízvédelmi töltés építkezése gyönyörűen halad a bal parton. Elmondhatom az újabb 

örvendetes hírt, kihirdetésre és hamarosan közbeszerzési kiírásra került 1,5 milliárd forintos 

beruházás a Rába jobb part bevédésére. Az elmúlt években kétszer is változott a mértékadó 

árvíz szint, ezért is szükségesek ezek a beruházások.  
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Amikor Koós Melinda fürdőigazgató kinevezésének híre ment, nagyon sok telefont kaptam, 

hogy igazi profi szakember érkezett ide a városba. Csakhogy időközben Bükfürdőn változás 

történt, ahol megüresedett egy olyan álláshely, amely szakamberek elmondása szerint ebben 

az üzletágban az ország első három legjobb álláshelye között van. Felkérést kapott Koós 

Melinda, hogy vállalja el a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatói posztját. Nem gondolom, 

hogy egy ilyen lehetőség előtt nekünk gátat kellene szabni, ráadásul a jogviszonya 

felmondását nem lehet megakadályozni. Azt kértem igazgató asszonytól, hogy a leghosszabb 

ideig próbáljon meg itt maradni Szentgotthárdon. Büki polgármester úrral is konzultáltam, 

kértem, hogy türelemmel legyenek, szeptember 1-től tudjuk igazgató asszonyt elengedni. 

Segítséget kértem a Turisztikai Szövetségtől, szakemberek listáját, akik megszólíthatók. Azt 

gondolom, hogy hamarosan egy rendkívüli ülés keretében, ha erre szükség van, ki kell írni 

egy pályázatot, várni arra, hogy a lehető legjobb szakemberek jelentkezzenek a fürdő 

igazgatói posztra. 

 

Köszönöm szépen, van e kérdés az elmondottakkal kapcsolatban? 

 

Dr. Sütő Ferenc: Engem személy szerint az utolsó bejelentés megdöbbentett, hiszen a 

pénteki bizottsági ülésen lett volt lehetősége igazgató asszonynak a bizottság tagjait 

tájékoztatni erről az ominózus helyzetről. Koós Melindát tavaly közmeghallgatás keretén 

belül volt alkalmunk megismerni. Továbbra is tartom magam ahhoz az állásponthoz, hogy 

Képviselő-testületi hatáskörben maradjon az, hogy mi dönthessük el, hogy írunk ki 

pályázatot, vagy pályáztatás nélkül lesz-e utódja. Számomra felháborító, végül is egy jó hét 

hónapig zárva lévő fürdőt sikerült a Fürdő igazgató asszonynak megemelt fizetéssel 

igazgatnia. Ha tisztességes és becsületes lenne, akkor azt mondaná, hogy ezt az évet végig 

csinálja itt a szentgotthárdi fürdőben. 

 

Huszár Gábor: Egy mondat erejéig visszaveszem a szót, kikérem Koós Melinda nevében, 

hogy ő nem tisztességes és becsületes lenne. A szakmai tudását latba vetve indította el a 

fürdőt. Az élet egy olyan lehetőséget adott az ő kezében, amit nem lehet nem elfogadni. A 

lehető legtisztességesebben járt el igazgató asszony. Visszaadom a szót. 

 

Dr. Sütő Ferenc: A szakmai tudást is sajnos csak utólag megküldött írásos anyagok alapján 

sikerült olvasnunk. Amikor kinevezésre került, semmi ismeretünk nem volt arra vonatkozóan, 

hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik. Akkor is tartom magam ahhoz az állásponthoz, ha 

már kiemelt bérezést kapott és megszavaztuk számára a bizalmat, akkor azt gondolom, hogy 

ebben az évben igenis úgy lenne tisztességes, ha fürdőt igazgatná, és segítené az újraindítást.  

 

Kovács Márta Mária: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is kértem, hogy kiegészítésre kerüljön a 

két ülés közti anyag, a tekintetben, hogy az elültetett fák száma 8-cal több, mint az 

előterjesztésben szerepel. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a szervezeteknek, akik a 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a faültetési felhíváshoz csatlakoztak. 

 

Huszár Gábor: Csak egy mondat Sütő képviselő úr által elmondottakhoz, ha igazgató 

asszony nem a szakmájának a csúcsán lenne, akkor szóba se került volna a neve, hogy az 

ország egyik legjobb fürdő vezérigazgatói posztjára felkérjék. Nem lehet az állás elfogadását 

tovább húzni, próbáltam minden érintettel egyeztetni, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatói 

nélkül van, szeptember 1. volt a legkésőbbi időpont, amíg hajlandóak voltak felénk tolerálni.  

 

Dr. Haragh László: Egy rendezvényt szeretnék megemlíteni, amit az Összetartozás Napja 

alkalmából szervezett Szentgotthárd városában működő 56-os Szövetség, Rönökön a Szent 
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Imre templomnál egy baráti találkozón vettünk részt. Rendezvényünket megtisztelte Kissné 

Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, illetve Bodorkós Imre atya. Hosszú ideig a város 

Képviselő-testület nélkül működött, a Polgármester úr vezette. Úgy gondolom köszönetünket 

a Polgármester Úr-, és a Hivatal által végzett munkáért ki kell fejeznünk. 

 

Huszár Gábor: Köszönöm szépen. Nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

2/2021. 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 azzal a kiegészítéssel, 

hogy a jelentésben említett faültetés kapcsán a Nemzeti Összetartozás Napján 7 helyett 8 fa 

lett ültetve közösségi felajánlásnak köszönhetően. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Beszámoló a hétközi– és hétvégi orvosi ügyeleti ellátásról.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

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 tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Haragh László: A hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti a Morrow Medical Zrt. 2015. óta 

szerződéses keretben látja el, az ország különböző részeiről hoz szakembereket, orvosokat és 

szakdolgozókat, akik az egészségünkért itt szolgálnak. Ezek az emberek a rendes havi 170 

órájuk fölött teljesítenek szolgálatot. Köszönetünket fejezzük ki a szolgálatukért. 

 

Huszár Gábor: Köszönöm szépen, nincs más hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

3/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hétközi-és hétvégi orvosi 

ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és a következő kiegészítéssel fogadja 
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el: megköszöni a szolgáltató orvosai, alkalmazottai, szakdolgozói lelkiismeretes munkáját, 

amit a Szentgotthárdiakért végeztek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása. Beszámoló a SZCIF 2020. évi 

tevékenységekről, a 2021. évi tervek elfogadása.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Bizottsági elnököket kérdezem, van e kiegészíteni való? 

 

Kovács Márta Mária: A Szentgotthárdi Civil Fórum beszámolóját jómagam állítottam össze. 

Kicsit szegényesebb, mint előző években, hisz a tavalyi évben a Civil Szervezetek sem tudtak 

olyan formában működni, mint ahogy szerettek volna és megszokott volt. Ugyanakkor 

próbáltak abban a kis rövid időben is aktívak maradni, volt néhány rendezvény, amit sikerült 

megvalósítani. Úgy gondolom az ősz folyamán jóval több kérelem fog érkezni. Kérem szépen 

a kérelmek támogatását. 

 

Huszár Gábor: Köszönöm szépen, nincs több hozzászólás szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

 

4/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi civileket érintő 

tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki minden érintett számára a 

rendkívüli helyzetben is gördülékenyen folyó munkáért.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap 

keret terhére a 

 

a.) Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét 

600.000, Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. október 15.   

 

b.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör 25 éves jubileumi 

program szervezésére irányuló kérelmét 120.000, Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2021. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. október 15.   
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c.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil nap szervezésére irányuló kérelmét 90.000, Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2021. október 15.  

 

d.) Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi Nemzetközi művésztelep 

szervezésére irányuló kérelmét 1.000.000, Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2021. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. október 15.  

 

e.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata falunapi program szervezésére irányuló 

kérelmét 159.500, Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére 2021. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

f.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata a virágosításra, környezetszépítésre 
szervezésére irányuló kérelmét 100.000, Ft-tal támogatja. A rendezvényhez 

kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére 2021. szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

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

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

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

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Dr. Kozma Ferenc rábakethelyi plébános naplójának kiadása. 

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: Hihetetlen dokumentum van a kezünkben. Ma délelőtt szót váltottam 

Plébános atyával, azt mondta ő is lát ebben bizonyos üzleti lehetőséget, az 1000 kötet 

nyomdai költségének egy részét felajánlja. Más szervezetek is bekapcsolódhatnak, ezért a 

határozatban az összeg felső határát jelöljük meg, és ha érkezik máshonnan felajánlás az 

összeg annyival csökkentve lesz. Ezzel kapcsolatban szavazni szíveskedjenek.  

 

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

határozatot hozta. 

 

 

5/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dr. Kozma Ferenc 

egykori rábakethelyi esperes naplójának megjelentetését 1000 példányban és ehhez  
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maximum 1.000.000, forintot biztosít a költségvetési tartalék terhére. Külön köszöni Horváth 

Zsuzsanna kéziratot feldolgozó munkáját, amelynek köszönhetően a kiadvány megjelenhet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk-i és Térségi Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

5./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi VSE – íjász szakosztályának kérelme.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester, 

Előterjesztés: 7. 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 javasolja. A Szentgotthárdi VSE 

íjász szakosztályának két versenyzője képviseli az egyesületét és városunkat. Összesen csak 

207.480. forintot kérnek. 

Kovács Márta Mária: Amennyiben mód van rá a városban jelenjem meg ennek a 

rendezvénynek a híre. 

 

Huszár Gábor: Támogassuk a Szentgotthárdi VSE íjász szakosztályának kérelmét, szavazás 

következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

6/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE – íjász 

szakosztályának kérelmét 207.480- Ft összegben támogatja a költségvetési tartalék terhére 

azzal, hogy a támogatás utalásának feltétele a támogatási szerződés megkötése. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                  Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

 

 

6./ Napirendi pont: 

Javaslat a polgármester jutalmazására.  

Előadó: Labritz Béla alpolgármester, 

Előterjesztés: 8. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Mielőtt átadnám Alpolgármester Úrnak a napirend tárgyalását, szeretném 

elmondani, úgy ahogy eddig is, ezt az összeget jótékony célra fogom fordítani. Tegnapi nap 
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érkezett is hozzám egy információ, amiben azonnali segítségnyújtás szükséges. Tisztelettel 

bejelentem, hogy amennyiben a testület nekem ezt megszavazza, akkor 500.000, Ft-ot azonnal 

át fogok utalni kutatásra a Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumának. Kérem, a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy zárjanak ki a szavazásból. Szavazás következik, a szavazásból való 

kizárásról.  

 

A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással Huszár Gábor 

polgármestert kizárta a szavazásból. 
 

Labritz Béla: Van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

 

7/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester részére a járványhelyzet időszakában végzett eredményes 

munkája elismeréseként bruttó 3.589.800- Ft egyszeri jutalmat állapít meg. A jutalom 

fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított. 

 

Határidő: a kifizetésre 2021. július 15. 

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

   Kovács Ágnes Eszter  pénzügyi vezető         

 

 

7./ Napirendi pont: 

Közbeszerzési eljárások ellenőrzése elnevezésű belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előadó: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

8/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások 

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

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 
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8./ Napirendi pont: 

Bangó Péter és felesége terület belterületbe vonása iránti kérelme.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van e 

ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

9/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a szentgotthárdi 

0121/26  hrsz-ú rét művelési ágú telek belterületbe vonását kezdeményezi.   

 

 Tervezett területfelhasználási cél: 

beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület – Lke-Sz5 jelű építési övezet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 

 tulajdonosának kérelme alapján kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi  0121/26 hrsz-ú  

telek hasznosítása négy 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  városüzemeltetési vezető  

 

 

9./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. 3946 hrsz.     

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 11. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, a terület közútról való 

megközelíthetetlenségére hivatkozva csökkentette az ingatatlan árát, az irányára 1.400.000, 

Ft. Úttal nem megközelíthető, így nagy valószínűséggel senki másnak ez a terület nem 

hasznosítható, csak annak, aki a szomszédban lakik. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

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

határozatot hozta. 
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10/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 3946 hrsz-ú, 1854  m
2
 területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű  belterületi ingatlant a Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról 

szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a helyben szokásos 

módon meghirdeti eladásra.  

Irányár: 1.400.000, Ft, mely Áfa mentes.  
A pályázatok beérkezési határideje: 2021.07.21. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz 

fizetendő.  

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

testületi ülés  

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

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg-Jakabháza, 2508/2 hrsz. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 12. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja azzal, 

hogy ingatlan eladási irányára 2.643.604.-Ft. 

 

Dömötör Tamás: A Városrészi Önkormányzati is egyetért a terület eladásával, azonban az a 

kérésük, hogy megfelelően legyen körbe kerítve, ha állattartás lesz a területen.  

 

Huszár Gábor: A területet keríteni kell, ha állattartás lesz. Amennyiben nincs több 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

11/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 2508/2 hrsz-ú, 1883 m2 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű  belterületi ingatlant a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti eladásra.  

Irányár: 2.643.604, Ft, mely Áfa mentes.  
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A pályázatok beérkezési határideje: 2021.07.21.  

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz 

fizetendő.  

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

testületi ülés  

A vevő félnek az ingatlant annak megszerzését követő 3 hónapon belül megfelelően körbe 

kell kerítenie. 

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

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

vezető-főtanácsos 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Termelői piac üzlethelyiség hasznosítása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van e 

kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

 

12/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a termelői piac 

területén található szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű, 4.számú  

üzlethelyiség, valamint a szentgotthárdi 1377/5/C épületben lévő 5,74 m2-es tároló helyiség 

hasznosítási jogának a Dolgos Díszfaiskola Kft.  9970 Szentgotthárd, Rózsa u. 26/A. és a 

Támis Rent Kft. 9970 Szentgotthárd, Mathiász u. 29. részére helyiséghasznosítási  

szerződéssel történő átadásához. 

A hasznosítási jog átadásához kapcsolódó feltételek: 

Használat időtartama határozatlan, 3 havi felmondási idővel. 

A használati díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A szerződés megkötésével egyidőben vállalni kell 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék 

megfizetését. 

A helyiségekkel kapcsolatosan felmerülő összes rezsiköltséget használatba vevő fél köteles 

viselni. 

A szentgotthárdi 1377/5/B épületben lévő 4. számú. 11,65 m2-es üzlethelyiség használati  

díja: 34.950.-Ft/hó+ÁFA, összesen 44.387.-Ft/hó,  

a szentgotthárdi 1377/5/C épületben lévő 5,74 m2-es tároló helyiség bérleti díja: 8610.-

Ft/m2/hó + ÁFA, összesen: 10.935.-Ft/hó. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető  

 

 

12./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú és a Május 1. u. 2. 1578/2/A/13 

hrsz-ú  garázs hasznosítása. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a 

bérbeadást, Gruda Károly szentgotthárdi lakosnak, a Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 

hrsz-ú, 17 m2 garázst, valamint a Május 1. u. 2. szám alatti garázst javasolja bérbeadásra 

meghirdeti. Van e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

 

13/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű garázsra  az 

önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított 

pályázat mellőzése alapján Gruda Károly 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. sz. 

alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá.  

 Bérleti díj: 11.500.-Ft/hó+ÁFA, összesen 14.605.-Ft/hó. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 2 hónap felmondási határidővel. A bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbevevő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő 

óvadékot is megfizetni. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, 

Május 1. u. 2. sz. alatti, 1578/2/A/13 hrsz-ú, 10 m2 alapterületű garázst helyben szokásos 

módon bérbeadásra meghirdeti.  

Bérleti díj: 8000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 10.160.-Ft/hó 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 2 hónap felmondási határidővel.  

A pályázónak vállalnia kell a 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20. 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követő testületi ülés. 
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A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb 

ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 

történik meg a szerződéskötés, ha ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. 

Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének 

határideje folyamatosra módosul, s a pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat 

beérkezését követő Testületi ülés. 

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos  

 

 

EGYEBEK 

 

 

Vörös Gábor: Hosszú évek után sikerült elérni, hogy a Zöld hatóság és Kormányhivatal is 

komolyan vegye a Farkasfa patak meder tisztítását. De sajnos csak azt engedélyezték, hogy 

egy természet őr felügyelete alatt kézi cserje és fa kivágás történhet szeptember 1-től. Ha a 

gyökerek nem lesznek eltávolítva, ahogy azt mi kértük, akkor ott sokkal dúsabb, erősebb 

növényzet kezd el nőni. A Belügyminisztériumba, Réthy Pál helyettes államtitkár úrnak írtam 

levelet, hogy segítsen a gépi erővel történő patakmeder tisztításának engedélyében. A SZET 

Kft. elkezdte a Zsilavek út felújítását, beleütköztünk a Zöld hatóságban, föld került néhány ott 

élő védett virágra.  

 

Huszár Gábor: Megtörtént a helyszíni bejárás, tény és való, hogy oda több föld került, mint 

amennyi kellene, a helyreállítás megtörtént.  

Megtörténik annak a 150-180 méter szakasznak árokkal való vízmentesítése, nekünk 

meggyőződésünk, hogy lényegesen javul a helyzet ettől. Majd ha nem javul a helyzet, akkor 

ugorjunk neki egy nagyobb gondolatnak.  

 

Vörös Gábor: Szeretném kérni, hogy tovább legyen megcsinálva, a költségvetés 

tárgyalásakor megjelöltem a forrást, a teljes út hosszának portalanítására.  

 

Huszár Gábor: A kritikus rész az, ahol a víz összegyűlik, bemegy az út alá és felázik, most 

ezt próbáljuk megszüntetni. Megcsináljuk az árkot, elvisszük onnan a vizet, az, hogy ez az út 

milyen szinten lesz portalanítva, az egy következő folyamat. Az első lépés, hogy a vizet  

elvigyük az út alól, mert ha a víz ott marad, hiába teszünk rá 1 km hosszan rá aszfaltot, tönkre 

fog menni.  

 

Vörös Gábor: Kérésem, az, hogy legyen megcsinálva. 

Remélem a héten elkezdődik a Farkasfa és Máriaújfalu közötti főútvonal felújítása, már 

használhatatlan az út. Korábban kértük, hogy Szentgotthárdon a gyalogátkelőhelyek előtt 

legyenek figyelmeztető piktogramok felfestve, hol tart az ügy? 

 

Doncsecz András: Júliusban meglesz a burkolati jelek felújító festése akkor erről is 

gondoskodunk, reméljük, hogy egy hónapon belül megtörténik.  

 

Dr. Sütő Ferenc: A hód helyzet Máriaújfalu városrészt is érinti, többször is jeleztük. Tegnap 

tartotta a Máriaújfalu városrészi önkormányzat ez évi első rendes ülését, ahol áttekintettük a 

képviselőkkel azokat a polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket, amelyek a városrészt 
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érintették. A rábakethelyi temetőben új kerítés szakasz van tervezve, ez jelenti azt, az idei 

költségvetésben elkülönítésre került 9 millió Ft felhasználását, hol tart a ravatalozó felújítása?  

Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése pályázatnak is van máriaújfalui 

vonatkozása, arra szeretnék rákérdezni, van e már valami információ, született pályázati 

döntés? 

 

Doncsecz András: A köztemető fejlesztési tervbe vettük bele a rábakethelyi temető kérdéses 

kerítés szakasz építését. A ravatalozó tető felújítása külön költségvetési sor, az 

árajánlatkérések vannak folyamatban egyelőre. Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer 

pályázat úgy tudom elbírálás alatt van.  

 

Bartakovics Andrea: Örülök neki, hogy vannak hódok, akiknek kárt okoz azok kevésbé, már 

Zsidán is elrágják a gyümölcsfákat, sőt a Babasétány fáit is rágcsálják. A Babasétányon sok fa 

tönkrement, úgy látom sokan nem törődnek a gyermeküknek ültetett fával, jó lenne, ha idén is 

megszervezésre kerülne az ápoló nap. Vannak lelkesek, akik nagyon szívesen nézik, hogy 

cseperedik gyermekükkel együtt a fácska.  

Több járda is bent van a felújítási tervekben, szeretném figyelembe ajánlani a Táncsics utcát, 

ahol már egyáltalán nem lehet közlekedni a járdán. A Széchenyi utca lakói panaszkodnak, 

kérik a sebesség korlátozást. Többen kerestek meg idősek és egyedül állók a hulladék ügyben, 

lehet, hogy érdemes lenne egy részletes tájékoztatót kiadni.  

 

Labritz Béla: Ahogy más szolgáltatónál, az Önkormányzatnak nincs beleszólása. Az elmúlt 

időszakban a hulladék ügyben csak segítettük a lakosságot.  

 

Huszár Gábor: Korábban jól megszokott rugalmas szerződésünkhöz és 

együttműködésünkhöz képest, egy lomha cég lett a szolgáltató és nem tudta azt tovább vinni, 

amit mi évek, évtizedek alatt kialakítottunk a Müllex-el és a lakossággal.  

El kell, hogy keserítsek mindenkit, a hód helyzet csak rosszabb lesz. Jogszabályi 

változtatásokra lesz szükség. 

 

Vörös Gábor: A Hegyi utca  árkolása mire várható?  

 

Doncsecz András: A vis maior-ra benyújtott pályázatunk keretén belül szeretnénk 

elvégeztetni. Múlt héten megjött a támogatói okirat. Folyamatban van, és hamarosan elkészül.  

 

Dömötör Tamás: A jakabházi városrész szennyvízhálózatának kiépítése mikorra valósulhat 

meg? 

 

Doncsecz András: A Vasivíz Zrt. foglalkozik vele, a beérkezett tervek és költségbecslés 

alapján akkor összeg jött ki, hogy a használati díjból nem valósítható meg.  

 

Dr. Haragh László: Szeretném, ha itt is elhangozna, hogy milyen módon lehet 

megkönnyíteni a Mathiász utcából a Kethelyi útra való kihajtás?  Lehet e tükröt oda 

kihelyezni? 

 

Doncsecz András: Megvizsgáljuk. A keresztező útszakasz állami tulajdonú, ha rakunk ki 

tükröt engedélyt kell kérni rá.  
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Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 15:40 órakor 

bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző  


