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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/3771-11/2021. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.október 27-én 

14:00 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   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, 

Nagy Gergely a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője, 

Fábián Béláné a Városi Gondozási Központ intézményvezetője, 

Horváth Tiborné a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

intézményvezetője 

 

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 „Sportcsarnok 

térítésmentes átadása.” a „Sömenek István atya életéről és papi szolgálatáról szóló könyv 

kiadása” valamint a „Ipari Park Kft. terület értékesítés XANGA Investement & Development 
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Group.” - című előterjesztést, valamint ne vegye a tárgysorozatba a „Turisztikai feladatok 

ellátása – az új sportcsarnok és az Időutazó Múzeum működtetése ” - című napirendi pontot.  

 

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

határozatot hozta. 

 

59/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt 

napirendek közé a „Sportcsarnok térítésmentes átadása.” a „Sömenek István atya életéről és 

papi szolgálatáról szóló könyv kiadása” valamint a „Ipari Park Kft. terület értékesítés 

XANGA Investement & Development Group.” - című előterjesztést. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem veszi tárgysorozatba a 

„Turisztikai feladatok ellátása – az új sportcsarnok és az Időutazó Múzeum működtetése” - 

című napirendi pontot.  

 

 

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: 

1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 4. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

3./ Napirendi pont: 

Gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 

rendelet megalkotása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 6. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

„Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíj rendelet módosítása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

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: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata vagyongazdálkodásának helyzete, a 2022. évi 

vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

7./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

8./ Napirendi pont: 

Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

9./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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10./ Napirendi pont: 

2022. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

11./ Napirendi pont: 

Bérlői tartozások. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

12./ Napirendi pont: 

Egyes keretmegállapodások ellenőrzése elnevezésű belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 15. számú melléklet 

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

 

14./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, 0167/71 hrsz.-ú ingatlan ügye (Rábaparti kiskertek területe). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 16. számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 2. ingatlan értékesítése. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 17. számú melléklet 

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

  

 

16./ Napirendi pont: 

Helyiségbérleti szerződés megszüntetése, Merkli Bernadett. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés: 18. számú melléklet 

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

Gotthard-Therm Kft könyvvizsgálói szerződés. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. számú melléklet 

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

  

18./ Napirendi pont: 

Gotthárd-Therm Kft. fejlesztési, karbantartási támogatás iránti kérelem. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 20. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

19./ Napirendi pont: 

Helyi védelem alá helyezés – Rábafüzes Hianz ház. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 21. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

20./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzatának kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 22. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

21./ Napirendi pont: 

Nagyboldogasszony Plébánia világítástechnika, hangosítás korszerűsítéshez támogatási 

kérelem. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 23. számú melléklet 

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

 

22./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 24. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

23./ Napirendi pont: 

Skorpió SE – kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 25. számú melléklet 

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

Tűzoltók elismerése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 26. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

25./ Napirendi pont: 

Sportcsarnok térítésmentes átadása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 27. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

26./ Napirendi pont: 

Sömenek István atya életéről és papi szolgálatáról szóló könyv kiadása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 28. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

27./ Napirendi pont: 

Ipari Park Kft. terület értékesítés XANGA Investement & Development Group. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 29. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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A napirendek előtt az Idősek az Idősekért díj átadására került sor. A díjat Csörnyi Zoltánné 

vehette át. 

 

 

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. 

 

Szeptember 16-án: Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a Szlovén Kulturális és 

Információs Központban rendezte meg az I. Szentgotthárdi Nemzetközi Ifjúságügyi 

Kerekasztal konferenciát, melyen jelen volt Labritz Béla és Koszár András alpolgármester úr, 

Dr. Sütő Ferenc képviselő úr, az Ifjúsági Tanács elnöke, Papp Bálint stratégiai és fejlesztési 

ügyintéző, az Ifjúsági Tanács alelnöke, valamint Gaál Ákos sport- és ifjúsági ügyintéző, az 

Ifjúsági Tanácsa titkára. 

Szeptember 17-én: Budapesten a Kaszagyár projekt kapcsán tárgyaltam. 

Szeptember 20-án: délután a nagytemplom előtti téren köszöntöttem a megjelenteket, ahol 

megnyílt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász szabadtéri vándorkiállítása, amely 

bemutatta a harmincéves szeretetszolgálat történetét. 

Szeptember 22-én: pályázati megbeszélést tartottunk a Hivatalban.  

Szeptember 23-24-én: részt vettem a II. Greentech Zalaegerszeg Zöld Energia és 

Fenntarthatóság Szakkiállítás és Konferencián. 

Szeptember 24-én: Pannon Kapu és Muraba megbeszélést tartottunk. 

Szeptember 26-án: Határon innen és határon túl címmel, első alkalommal rendezte meg a 

Nemzetiségek Összefogásának Napját a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, ahol Labritz Béla 

alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket. A Várkertben tartott programon főzőverseny, 

kulturális műsor mellett a Zöld Szentgotthárd önkormányzati elismerését is átadtuk. A címet 

és a lógót Zöld-Ász Minimarket - biogazdálkodást folytató és saját terményeit értékesítő helyi 

családi vállalkozás és a „Zöldfa kizöldül" elnevezésű program megvalósításáért a Zöldfa 

Söröző és Pizzéria viselheti határozatlan ideig. A képviselő-testület díszoklevelét pedig Kern 

László, a kenyérgyár igazgatója kapta, több évtizedes lelkiismeretes és áldozatos gyárvezetői 

munkájáért. Gratulálunk a díjazottaknak! 

Szeptember 27-én: Lendván a turizmus világnapja alkalmából a Vinarium Lendava 

kilátótorony 6. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen vettem részt. 

Szeptember 28-án: a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban egyeztettünk dr. Rush János úrral. 

Szeptember 29-én: 35 Sopron környéki polgármestert fogadtam hivatalunkban. 

Szeptember 30-án: Körmenden tárgyaltam Mórucz Norbert úrral, majd a Rába-völgy projekt 

záró rendezvényére szóló meghívásnak tettem eleget. E napon, a Helyi Önkormányzatok 

Napja alkalmából a Refektóriumban gyűltünk össze a hivatal dolgozóival, majd a Kaszagyárat 

látogattuk meg. 
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Október 1-jén: Szombathelyen "A települési vízmegtartás jó gyakorlatai" című, 

tereplátogatásokkal egybekötött konferencián Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. E 

napon ünnepeltük a Színházban az Idősek Világnapját, ahol köszöntöttem a korosztály tagjait. 

Október 4-én: Gyimesi Kálmán bácsit köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából. Majd 

Tamás Gáborral, volt főépítész úrral tárgyaltam, a Kaszagyár volt a fő téma. Aztán 

nagyvezetői értekezletet tartottunk a hivatalban.  

Október 6-án: Rátóton az Aradi Emlékparkban, az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából 

megrendezett megemlékezésen vettem részt. 

Október 7-8-án: a hivatal vezetőivel Mohácson és Pécsett tartottunk tanulmányi kirándulást a 

Kaszagyár-projekt kapcsán. 

Október 9-én: SZTG GYM néven hivatalosan is átadták Szentgotthárd legújabb edzőtermét, 

melyet számos sportegyesület és edző már a nyitás előtt is használatba vehetett. A megnyitón 

Dömötör Tamás képviselő úr köszöntötte a megjelenteket. 

Október 10-én: Rábatótfaluban a játszótér avatásán Labritz Béla alpolgármester úr és Dr. 

Sütő Ferenc képviselő úr vett részt. 

Október 11-én: a testület tagjaival jártuk körbe a volt Kaszagyár területét és épületeit. 

Október 12-én: hivatalunkban láttuk vendégül Szövényi-Lux Mártont, a Festo Automatika 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját és munkatársait. A cégcsoport az Ipar 

4.0-ás megoldások és didaktikai technológiák világszerte meghatározó fejlesztője. 

Egyeztettünk a legmodernebb tudásbázisról és technológiákról, amelyeket a III. Béla 

Technikum ipari informatikus tanulóinak oktatásához alkalmazható a továbbiakban. A 

szakmai találkozó ezt követően a technikumban folytatódott, ahol ünnepélyes keretek között 

aláírtak egy együttműködési megállapodást a technológiai céggel. A megbeszélésen részt vett 

Dr. Németh István, a Pannon Egyetem stratégiai rektor-helyettese, Korpics Ferenc a III. Béla 

Technikum és Kollégium igazgatója, Koszár András alpolgármester, valamint Papp Bálint 

stratégiai és fejlesztési ügyintéző is.  

Október 13-án: pályázati megbeszélést tartottunk. Az Allison Hungary Kft. 10 éves 

jubileumi rendezvényére szóló meghívásnak tettem eleget. E napon láttuk vendégül a 

Refektóriumban a már nyugdíjas hivatali dolgozókat, ahol Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úrral 

köszöntöttük a megjelenteket. 

Október 14-én: Szépvízre utaztam a Káposztavágás és Vásár rendezvényre, ahol Kovács 

Márta képviselő asszony, Kovács Andrea külső bizottsági tag és Gál József a SZET Kft. 

igazgatója képviselte városunkat. 

Október 15-én: délelőtt látogatott városunkba Andrej Čuš, a Szlovén Köztársaság 

Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztériumának államtitkára. A látogatás egyik első 

állomása a Szentgotthárdi Ipari Park volt, ahol a helyszínen tekintette meg a közelmúlt 

jelentős fejlesztéseit és a rendelkezésre álló ipari területeket az államtitkár. A város 

gazdaságával és a lehetséges befektetési lehetőségekkel kapcsolatban Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető és Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző tájékoztatták a 

delegációt. E napon a Színházban ünnepelte megalakulásának tizedik évfordulóját a 

Szivárvány Kórus. Labritz Béla alpolgármester polgármesteri díszoklevelet adott át a kórus 

vezetőjének, Szabóné Csider Bernadette-nek, városunk díszpolgárának. 

Október 19-én: Balatonfüreden az Infotér Konferencián vettem részt. Szombathelyen a 

Társulási Tanácsi Ülésen Labritz Béla alpolgármester úr tette tiszteletét. 

Október 20-án: a festőművész Fodor-Lengyel Zoltán jelenlétében, rövid ünnepségen avattuk 

fel a Szentgotthárd Spa & Wellness fürdő előcsarnokában Bañistas című művét. A mediterrán 

hangulatú, nagyméretű akril festmény az idén nyáron született, a 20. Szentgotthárdi Szlovén-

Magyar Nemzetközi Művésztelepen. 

Október 21-én: a Vasszentmihályi völgyhídon az M8 autóút Körmend-Rábafüzes 

(országhatár) közötti újabb szakaszának átadó ünnepségére szóló meghívásnak tettem eleget. 
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Majd a Pável Ágoston Múzeumban a „65 éve történt – a szabadság napjai Szentgotthárdon” 

címmel rendezett kiállítással, filmvetítéssel, ökumenikus szertartással és koszorúzással 

ünnepeltük az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulóját. E napon Domonkosfán 

az 1956-os forradalom alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen Labritz Béla 

alpolgármester úr képviselte városunkat. 

 

Az M8-as gyorsforgalmi út átadásával kapcsolatban, 2011 óta tudjuk, hogy uniós pénzből, a 

forgalomszámlálási adatokat figyelembe véve nem épülhet 2x2 sáv, csak 2x1 sáv 

gyorsforgalmi út. Külön köszönet Magyarország Kormányának, hogy ennek ellenére a 

műtárgyak nagy része úgy került tervezésre, megépítésre, hogy az, amikor a forgalmi adatok 

lehetővé teszik, akkor 2x2 sávossá bővüljön. A NIF Zrt. mindent elkövet annak érdekében, 

hogy a Szentgotthárdi Ipari Park közvetlen összeköttetése megvalósuljon a gyorsforgalmi 

úttal, Ágh György volt, aki rengeteget segített ebben, hála és köszönet neki minden 

szentgotthárdi nevében.  

 

Október 22-én: Lendván a Rábavidék és a Muravidék fejlesztésével kapcsolatos 

szándéknyilatkozat aláírására került sor, ahol jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési 

ügyintéző is. Szombathelyen a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ’56-os 

forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezték meg az ünnepi 

állománygyűlést, mely rendezvényre szóló meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett 

eleget. Majd a Megyeházán a Megyei Közgyűlésen vett részt. 

Október 25-én: tartotta ülését a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság. 

Október 26-án: Budapesten a MFB-ben a Fürdővel kapcsolatban tárgyaltam, ahol jelen volt 

Kovács Márta képviselő asszony és Nagy Gergely a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetője. E 

napon az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága tartotta ülését. 

 

polgármester szabadsága: 

2021. október hó: 

 

V/17/2021. számú Határozat alapján: Ténylegesen igénybe vett szabadság 
 

2021.12.31-ig kivehető szabadságok száma:      

Előző évről áthozott:                8 nap 

Alapszabadság:                       39 nap                               

Összesen:                               47 nap 

Maradvány:                           30 nap                                                

Október 14-19                                4 nap 

 

Összesen:                                      4 nap 

 

 

Összesen:                                      0 nap 

 

Dr. Sütő Ferenc: Azt gondolom, annál a pár mondatnál, amit Polgármester úr mondott a 

Szentgotthárdi Nemzetközi Ifjúságügyi Kerekasztalról többet illik itt mondani. Szeptember 
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25-én részt vettem a Szombathelyi Egyházmegye által 3. alkalommal megrendezett az 

egyházmegyében élő nemzetiségek találkozóján, a Nemzetiségi Napon Felsőszölnökön. 

Szeptember 26-án a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által szervezett program 

fővédnökeként vehettem rész, a Határon innen és határon túl Nemzetiségek Összefogásának 

Napján. Mindenféle negatív hanggal ellentétben, ez nem csak a szlovénokról szólt, hiszen 

Szentgotthárdon élnek más nemzetiségek is, az, hogy a felkérést nem fogadták le, az nem csak 

a szervezőkön múlt. Minden évben elmondom, hogy a nemzeti ünnepeinket nagyon 

szeretném, ha már munkaszüneti nap, akkor a napján ünnepeljük.  

 

Huszár Gábor: Képviselő úr nagyon jól tudja, hogy a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen, 

még október 23-a volt az időpont, de az élet átírta. Örülök annak Képviselő úr, hogy Ön 

ezeket elmondta, ha én elmondtam, volna akkor Önnek nem lett volna miről beszámolnia.  

 

Bartakovics Andrea: Zsidán felavattuk a játszóteret, sok saját munkával járt, a falu 

közössége elvállalta, hogy kibővíti a tervezett játszóteret még egy játszó elemmel, illetve 

magam is hozzájárultam egy kis játékkal, hogy igazi játszótér legyen. Ha már összegyűlt a 

városrész, akkor egy nyílt városrészi gyűlést tartottunk  

 

Dömötör Tamás: Szeptember 27-én Jakabházán városrészi gyűlést tartottunk, rengeteg 

probléma felvetődött. A Faluszépítő Egyesület folytatja a felújítást, a volt könyvtár épületét 

szeretné a következő évben felújítani, társadalmi munkában a festést vállalni.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Szeretném kérni, hogy arra mindenki legyen figyelemmel a kultúrházak 

felújításánál, hogy jövő év tavaszán választások lesznek. Nem szeretnénk, hogy emiatt ne 

tudnánk ott megtartani a választást. Jövő év második felében kérjük szervezni ezeket a 

munkálatokat.  

 

Dr. Haragh László: Október 6-án, a FIDESZ, a Képviselő-testület és a Széll Kálmán Polgári 

Kör nevében egy csendes megemlékezést tartottunk a Hősök szobránál emlékezve az Aradi 

vértanúkra. 

 

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

 

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

határozatot hozta. 

 

60/2021. 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. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

2./ Napirendi pont: 

1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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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 elfogadásra javasolja. A már lezajlott pénzügyi 

folyamatok átvezetése történik ebben az esetben. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás következik.  
 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14 /2021. (X. 28.) 

önkormányzati rendeletét, Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021.évi 

költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 

rendelet megalkotása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja. A meglévő rendelet módosítása 

helyett egy új, áttekinthető egységes önkormányzati rendeletmegalkotását javasolnak. Kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás 

következik.  

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 28.) 

önkormányzati rendeletét, a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a 

személyes gondoskodásról 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

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: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Időközben érkezett egy kérés a Rendelő Intézettől, hogy a védőnői 

körzeten belül legyen változás, valamint az utcaév változásokat is átvezetjük.  
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Huszár Gábor: A lakossági arányok változás miatt van szükség a körzetek módosítására. 

Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem 

rendeletalkotás következik.  

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 28.) 

önkormányzati rendeletét, Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló 

25/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

5./ Napirendi pont: 

„Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíj rendelet módosítása.  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

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, azzal a kiegészítéssel, 

hogy az Ifjúsági Tanács mindenkori elnöke is Széll Kálmán Bizottság tagja legyen. Kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás 

következik.  

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 28.) 

önkormányzati rendeletét, a „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2014. 

(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata vagyongazdálkodásának helyzete, a 2022. évi 

vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása.  

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 8. 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, egybehangzóan elfogadásra javasolják. Kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következi 
 

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

határozatot hozta 

 
61/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Irányelveit az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              valamint: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

 

7./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: A bizottságok az üléseken alaposan ki tárgyalták a közlekedés helyzetét. 

Kérem, a bizottsági elnököket figyeljenek rám. Az 1. a)-2. a)-. 3. a)-. 4. a)-. 5. a)- 6. a)- 8. a) 

9. b)- 10. a)- 11. a)- 12. a) pontokkal minkét bizottság egyetértett. Az Erőforrások Bizottsága 

7. a) pontot azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy Szentgotthárd irányába az 

Akasztó domb tetején legyen már az 50 km/h sebességkorlátozás. A Pénzügyi Bizottság 

javaslatai, - kezdeményezi az állami közútkezelőnél a 7454. jelű Vasszentmihály - 

Felsőszölnök összekötő út Szentgotthárd Mártírok út - Széchenyi utca kereszteződésében a 

sebességcsökkentés, illetve a gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tételének kivizsgálását, - 

kezdeményezi a Szentgotthárd, Árpád út Rózsa utca, és - Bethlen G. utca kereszteződésében 

lévő forgalomtechnikai tükrök beállításának felülvizsgálatát,- kezdeményezi a Bethlen utca - 

Széchenyi út kereszteződésétől 20 méteres szakaszon megállni tilos tábla kihelyezését.  

 

Kovács Márta Mária: A laktanya kapcsán szóba jött, hogy a területen beül meg lehetne 

oldani a gyalogos problémát. 

 

Huszár Gábor: A kerítés nyugati oldalán van egy kiskapu, ott egy átjárót lehetne nyitni. Ezt 
meg fogjuk nézni. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem, valamint a 9. pontot 8 igen, 1 

tartózkodás , 0 nem arányú szavazással elfogadta, az alábbi határozatot hozta. 

 

62/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárdi 360. hrsz.-ú, illetve 375 hrsz-ú útszakaszok Vakarcs Kálmán utca felöli 

végén „Elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezését. A megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
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2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hegyalja utca Máriaújfalui út felöli végénél „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezését. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 

2021. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

Szentgotthárd, József Atilla utcába a Rákóczi Ferenc utcai kereszteződésbe 

forgalomtechnikai tükör kihelyezésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2021. 

évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Arany János utcában az alábbi közlekedésszervezési kérdésekkel: 

• Arany J. utca 1. szám előtt megállási tilalom visszavonásával; 

• Arany J. utca 1-3. előtt az intézmény igényeinek megfelelő darabszámú 

dolgozói parkoló kijelölésével; 

• Arany J. utca északkeleti végében, illetve az Arany J. utca 1-3. szám előtt – a 

dolgozó parkolók kivételével – fizetőparkoló jelzőtáblák kihelyezésével; 

• Arany J. utca 1. szám előtt lévő gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tétele 

érdekében parkolásra használt helyek lekerítésével. 

A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

5. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 

Kossuth L. utca 35. hrsz.-ú ingatlan (ÁFÉSZ-udvar) kapualjnál és a várkerti, illetve a 

Szentgotthárd 32 hrsz.-ú ingatlanon lévő parkolók átjáróinál lévő behajtani tilos 

jelzőtáblákhoz „kivéve áruszállítás” kiegészítő táblák elhelyezésével. A 

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

6. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az állami 

közútkezelőnél a 7454. jelű Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út 

Szentgotthárd, Széchenyi utca 38., illetve 41-43. ingatlanok előtti szakaszán a 

megállási tilalom, helyett várakozási tilalom elrendelését.  
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Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

7. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az állami 

közútkezelőnél a 7458. jelű Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő úton Szentgotthárd 

irányába az Akasztó domb tetején legyen már kihelyezve az 50 km/h 

sebességkorlátozás.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

8. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

Szentgotthárd-Rábafüzes, Alkotmány út keleti végében „kivéve engedély” kiegészítő 

táblával ellátott behajtási tilalom elrendelését. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

9. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet 

Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen 30 km/h korlátozott sebességű övezet 

kijelölésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

10. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért  a 8-as 

számú főút Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán utca kereszteződésében 

közvilágítás létesítésével. Az állami közútkezelő véleményének, feltételeinek és a 

beruházás várható bekerülési költségének ismeretében a végleges döntés meghozatala 

érdekében a képviselő-testület 2022. januári ülésére a kérdést újra elő kell terjeszteni. 

 

Határidő: 2022. januári testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

11. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd-

Rábafüzesi kerékpárúton a napelemes közvilágítási rendszer kiépítésének 

folytatásával. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2022. évi költségvetése út – híd 

keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
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12. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd, 

Pável Á. ltp-re bevezető út nyugati oldalán a várakozási tilalom helyett a Hunyadi úti 

kereszteződéstől 20 méterig megállási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz 

szükséges fedezetet 2021. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

13. 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- kezdeményezi az állami közútkezelőnél a 7454. jelű Vasszentmihály - Felsőszölnök 

összekötő út Szentgotthárd Mártírok út - Széchenyi utca kereszteződésében a 

sebességcsökkentés, illetve a gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tételének 

kivizsgálását.    

- kezdeményezi a Szentgotthárd, Árpád út Rózsa utca, és - Bethlen G. utca 

kereszteződésében lévő forgalomtechnikai tükrök beállításának felülvizsgálatát,   

- kezdeményezi a Bethlen utca - Széchenyi út kereszteződésétől 20 méteres szakaszon 

megállni tilos tábla kihelyezését.  

 

 

Határidő: 2022. január 31.  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják, az Erőforrások 

Bizottsága azzal a kiegészítéssel, hogy a veszélyhelyzet lejárta után a kegyeleti szolgáltatások 

díját felül kell vizsgálni. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik.  

 

Labritz Béla alpolgármester 15:04 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről. A Képviselő-

testület határozatképes 8 fővel. 

 

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

határozatot hozta. 

 

63/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzemeltető SZET 

Szentgotthárdi Kft.-nek a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről szóló beszámolóját 

elfogadja azzal, hogy a veszélyhelyzet lejárta után a kegyeleti szolgáltatások díját felül kell 

vizsgálni.  
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. 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: Köszönetünket fejezzük ki az intézmények vezetőinek és dolgozóinak. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

64/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló testületi anyagot 

megismerte. A Városi Gondozási Központ, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas 

Bölcsődéje szakmai munkáját jónak értékeli és köszönetét fejezi ki az intézmények 

vezetőinek és dolgozóinak. A Tájékoztatót elfogadásra javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Társulási Tanácsnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                     Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                     Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási 

Központ intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató 

Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – 

továbbra is működtetni kívánja és javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának a szolgáltatások további működésének biztosítását a 

kistérség területén. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 
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10./ Napirendi pont: 

2022. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. 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. Az alapvető élelmiszerek 

ára nagymértékben emelkedett, ezért indokolt a 8,5 %-os mértékű nyersanyagnorma emelés. 

Ahhoz, hogy jó minőségű étkezést tudjunk biztosítani, megítélésem szerint szükség van a 

nyersanyagnorma emelésre. Kérdés hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

65/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. és 2022. 

december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a 

középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában 8,5 %-os 

mértékű nyersanyagnorma emelést határoz meg. 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben 

az élelmezési nyersanyagnormát Szentgotthárd Város Önkormányzatának javaslata 

szerint fogadja el. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

11./ Napirendi pont: 

Bérlői tartozások. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Rendszeresen előttünk van ez az anyag, most olyan kiegészítés van a 

határozati javaslatban, amennyiben egy bérlakásban a bérlő(k) tartozása eléri a 250.000.- Ft-ot 

és a bérlő(k) nem köt(nek) részletfizetési megállapodást vagy a tartozás rendezése érdekében 

nem tesz(nek) konkrét lépéseket, akkor a tartozás behajtása érdekében a jogi eljárást azonnal 

el kell indítani. Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben, az önkormányzat képviselőivel 

történt külön egyeztetés esetén lehet. 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. 

 

66/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi KFT. 

tájékoztatóját az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, 

felújítási hozzájárulás hátralékáról, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal tájékoztatóját az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok bérlőinek bérleti díjhátralékairól megismerte.  

Tekintettel a bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás 

tartozások folyamatos növekedésére a képviselő – testület a következőket határozza meg 

a SZET Szentgotthárdi Kft. felé: 

a) amennyiben egy bérlakásban a bérlő(k) tartozása eléri a 250.000.- Ft-ot és a bérlő(k) 

nem köt(nek) részletfizetési megállapodást vagy a tartozás rendezése érdekében nem 

tesz(nek) konkrét lépéseket, akkor a tartozás behajtása érdekében a jogi eljárást 

azonnal el kell indítani. Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben, az 

önkormányzat képviselőivel történt külön egyeztetés esetén lehet.  

b) a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetőjének a vízműszolgáltatóval való egyeztetés 

alapján meg kell vizsgálnia annak lehetőségét, hogy az önkormányzati bérlakásokban 

a bérlők közvetlenül a szolgáltatóval legyenek jogviszonyban és a vízdíjat közvetlenül 

a szolgáltatónak fizessék. Ennek technikai feltételei és költségei is vannak amelyek 

megteremtését majd vizsgálni kell. Az ügyvezetőnek erre vonatkozóan 2021. 

december 31-ig kell jelentést készítenie a Képviselő – testület számára.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

12./ Napirendi pont: 

Egyes keretmegállapodások ellenőrzése elnevezésű belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A belső ellenőri jelentések is rendszerint a testület előtt vannak. A bizottság 

elfogadásra javasolja. Kérdés hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

67/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egyes keretmegállapodások 

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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13./ Napirendi pont: 

Ingatlanvásárlási kérelem.  

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 15. számú melléklet 

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

Labritz Béla alpolgármester 15:15 órakor visszatér a képviselő-testületi ülésre. A Képviselő-

testület határozatképes 9 fővel. 

 

Huszár Gábor: Németh Gábor vételi szándékkal fordult a Testület felé, melyben szeretné 

megvásárolni a 1031/A/8 hrsz.-ú raktár helyiséget. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

határozatot hozta. 

 

68/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 

26. sz. alatti társasházban lévő 1031/A/8 hrsz.-ú raktár megnevezésű 1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés legkésőbb 2021. november 15. 

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

 

 

14./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, 0167/71 hrsz.-ú ingatlan ügye (Rábaparti kiskertek területe). 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 16. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Rábaparti kiskertek ügye azért van itt újra előttünk, mert abban már 

döntöttünk, hogy egy jelentős pályázattal utakat tudunk felújítani, és kutat tudunk fúrni, 

viszont a jogszabályi környezetben bele kell tenni ezeket a kiskerteket. Ez az előterjesztés 

arról szól, hogy megfeleljünk a pályázati lehetőségnek. V, Németh Zsolt országgyűlési 

képviselővel egyeztettünk, szívén viseli a Rábaparti kiskerteket. A város közreműködik 

abban, hogy mindenki meg tudja tartani a bérleményét. Szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

69/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2021. sz. határozat 2 

pontját visszavonja.   

2./   Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2021. sz. határozat 3. 

pontját az alábbi szövegezéssel fogadja el:  

„3.) A Szentgotthárdi 0167/71 hrsz.-ú, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút 

telekmegosztása 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam 

tulajdonában és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő Szentgotthárd, külterület, 

0167/71 hrsz.-ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és kivett közforgalom elől 

el nem zárt magánút megnevezésű, ingatlan megosztását, mely megosztást követően 

kezdeményezi a 2610 m2 területű „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” 

térítésmentes tulajdonba adását a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  

21.§. (5) bekezdése alapján önálló helyrajzi számon nyilvántartott út fenntartása céljából.  

Felkéri a városüzemeltetést a szükséges változási vázrajzok elkészíttetésére. 

A telekmegosztással és az ingatlan térítésmentes tulajdonba adásával kapcsolatosan 

felmerülő összes költséget Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és a szerződés aláírására”. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

15./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 2. ingatlan értékesítése. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 17. számú melléklet 

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

  

Huszár Gábor: Nem javasolja a bizottság az értékesítést. Nem szívesen adunk el olyan 

földszinti ingatlant, amire szüksége van az Önkormányzatnak. 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. 

 

70/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 2. sz. alatti. 1162/A/2 hrsz.-ú , 38 

m2 alapterületű 1 szobás, komfortos lakást  nem értékesíti.  

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés legkésőbb 2021. november 15. 

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

 

 

16./ Napirendi pont: 

Helyiségbérleti szerződés megszüntetése, Merkli Bernadett. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  

Előterjesztés: 18. számú melléklet 

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

  

Huszár Gábor: Ebben az üzlethelyiségben több bérlő is volt, hányattatott sorsú ingatlan. 

Gondolom, hogy a pandémia is közbejátszott abban, hogy kevesebb a vendég. A határozati 

javaslatnak megfelelően megszüntetjük Merkli Bernadettel a bérleti szerződést. A 
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rezsiköltségeket 2021. október 31. napig Merkli Bernadett köteles rendezni. Szavazás 

következik. 
 

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

határozatot hozta. 
 

71/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 

1386/2/A/16 hrsz.-ú, üzlethelyiségre 2011.10.21-n megkötött és azóta többször módosított 

bérleti szerződés Merkli Bernadett 9970 Szentgotthárd, Parkerdő u. 7., egyéni vállalkozóval 

közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön 2021. október 31. napjával. A 

rezsiköltségeket eddig a napig Merkli Bernadett köteles rendezni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

17./ Napirendi pont: 

Gotthard-Therm Kft könyvvizsgálói szerződés. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. számú melléklet 

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

  

Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság javasolja a jelenlegi könnyvizsgáló megbízási 

szerződésnek meghosszabbítását 2024. december 31-ig. Nagy Gergely a Gotthard-Therm Kft. 

ügyvezetője a bizottsági ülésen egyértelművé tetette, hogy a könyvvizsgálat a tulajdonos 

hatáskörébe tartozik, ezért ebbe nem kíván beleszólni, de azt kérte, hogy egyenlőre, amíg még 

nem látja át a Kft. teljes működését addig maradjon az a könyvvizsgáló aki eddig volt. Én ezt 

másként látom, de fejet hajtok Igazgató úr kérése és a bizottság javaslata előtt. Kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

72/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arra tekintettel, hogy a Gotthárd 

Therm Kft Elvika Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel kötött megbízási 

szerződése 2021. december 31-vel lejár, úgy határoz, hogy a könyvvizsgáló megbízását 2024. 

december 31. napjáig meg kell hosszabbítani.   

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Nagy Gergely ügyvezető 
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18./ Napirendi pont: 

Gotthárd-Therm Kft. fejlesztési, karbantartási támogatás iránti kérelem. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 20. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Az új ügyvezető bemutatja az extrém prioritású munkálatokat, melyek 

jelentős részének elvégzését szükségesnek tartja. A feladatok megvalósításához 52.247.817 Ft 

nagyságú forrás szükséges. Sajnos ezt az összeget önkormányzati forrásból most nem lehet 

előteremteni. Okos kompromisszum született mindkét bizottság részről, miszerint a 

kérelemben felsorolt legfontosabb, halaszthatatlan feladatok elvégzéséhez 15 millió Ft 

egyszeri támogatást biztosítunk. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, 

szavazás következi. 

 

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

határozatot hozta. 

 

73/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd Therm Kft. 

képviselője által benyújtott fejlesztési, karbantartási támogatás iránti kérelmet megismerte.  

Az igények közül a kérelemben felsorolt legfontosabb, halaszthatatlan feladatok elvégzéséhez 

15 millió Ft összegű egyszeri támogatást biztosít. A támogatás fedezete: a 2021. évi 

költségvetés tartalék kerete. 

A Képviselő - testület szorgalmazza, hogy az ügyvezető készítse elő a beléptető rendszer 

átalakítását olyan mértékben, hogy a következő karbantartási leállás idején az átállás 

megvalósítható legyen.  

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Nagy Gergely Igazgató 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

19./ Napirendi pont: 

Helyi védelem alá helyezés – Rábafüzes Hianz ház. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 21. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor polgármester 15:29 órakor távozik a képviselő-testületi ülésről, az ülés 

vezetését átadja Labritz Béla alpolgármesternek. Kovács Márta Mária képviselő 15:29 órakor 

távozik a képviselő-testületi ülésről. A Képviselő-testület határozatképes 7 fővel. 
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Labritz Béla: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatónőjétől Horváth 

Tibornétól kezdeményezés érkezett az Önkormányzat tulajdonában levő, Rábafüzes 

városrészen a volt Hianz ház helyi védelembe helyezése kapcsán. A helyi védelem alá 

helyezés lehetővé teszi a kifejezetten helyi védett épületek körére kiírt pályázati források 

igénybevételét. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következi. 

 

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

határozatot hozta. 

 

74/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 

Rábafüzes városrészen a Szentgotthárd, Móra Ferenc u. 3. szám alatti, a szentgotthárdi 2222/2 

hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan – jelen pillanatban is Hianz tájházként működtetett kiállító 

helynek otthont adó épület – helyi védelem alá helyezésének kezdeményezésével, az ingatlan 

helyi védelem alá helyezését támogatja.  

 

A Képviselő-testület elrendeli továbbá egy, a hatályos jogszabályi feltételek alapján íródott, új 

településkép-védelmi rendelet alkotásának megindítását és egyeztetésének államigazgatási 

eljárásban történő lefolytatását, a kérelmen felül keletkezett egyéb tartalmak rögzítésével 

együtt.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető     

 

 

20./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzatának kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 22. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Labritz Béla: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következi. 
 

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

határozatot hozta. 

 

75/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Rábakethelyi Városrészi 

Önkormányzat kérelmét támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy az 51/2021. számú képviselő-

testületi határozat g. pontja értelmében elnyert 350.000,- Ft összeget a Radnóti úti játszótéren 

kialakítandó közösségi szalonnasütő költségeinek finanszírozására használhassa fel. Az 

SZT/321-43/2021. sz. támogatási szerződést jelen határozat szerint módosítani kell.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  

 

 

21./ Napirendi pont: 

Nagyboldogasszony Plébánia világítástechnika, hangosítás korszerűsítéshez támogatási 

kérelem. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 23. számú melléklet 

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

 

Labritz Béla: A plébániatemplom világítástechnikai, hangosítási korszerűsítése, belső 

téralakítási munkálatai, 12,5 MFt-os többletköltséget jelentenek. Bodorkós Imre esperes 

plébános támogatási kérelemmel fordult Szentgotthárd Város Önkormányzatához, melyben a 

felújítási költségekhez 5 MFt értékű hozzájárulást igényel. 

 

Dr. Sütő Ferenc: Egyházügyi tanácsnokként volt részem az előterjesztés elkészítésében. A 
7,5 MFt értékű hiányzó összeget, már most jelzem és fogom is indítványozni, hogy a jövő évi 

költségvetésünkbe kerüljön betervezésre.  

 

Huszár Gábor polgármester 15:32 órakor visszatér a képviselő-testületi ülésre. Kovács Márta 

Mária képviselő 15:32 órakor visszatér a képviselő-testületi ülésre. A Képviselő-testület 

határozatképes 9 fővel.  

 

Huszár Gábor: A 12,5 MFt-os összegt leegyeztettem a Plébános atyával, azt mondat a 12,5 

MFt-ot nem kéri mind, abból csak 5 MFt-ot kér. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

szavazás következik. 
 

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

határozatot hozta. 

 

76/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony Plébánia részére 5.000.000 Ft értékű támogatást nyújt a szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony (Barokk) plébániatemplom világítástechnikai, hangosítási rendszerének 

korszerűsítéshez. 

Forrás: a 2021.évi költségvetés Városi Alap keret. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

22./ Napirendi pont: 

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 24. 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/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. A Takács Jenő Alapfokú 

Művészeti Iskola 2021-ben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A program színvonalas 

lebonyolításához az Alapítvány 500.000,- Ft támogatást kér az Önkormányzattól. A szokásjog 

alapján, szoktunk adni intézményeknek kerek évfordulókhoz anyagi hozzájárulást. Mi úgy 

gondoljuk a 40. évforduló is jelentős.  

 

Dr. Sütő Ferenc: A novemberi testületi ülésre előterjesztés formájában legyen döntés, a 

Képviselő-testületi Díszoklevele kitüntetés átadásáról a jubiláló intézménynek. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

határozatot hozta. 

 

77/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete A Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány kérelmét – amely a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 40. 

évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség támogatására irányul – 500.000, Ft-tal 

támogatja. Az összeget 2021. november 20. napjáig át kell utalni a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára abban az esetben, ha a rendezvény megtartásának az esetleges 

járványhelyzet miatt akadálya nem lesz. A támogatás elszámolásának határideje: 2021. 

december 31.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

 

23./ Napirendi pont: 

Skorpió SE – kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 25. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A Skorpió SE elnöke anyagi támogatást 100.000, -Ft-ot kér a 2021. évi 

Utánpótlás Európa Bajnokságon való részvételhez. Bedi Miklós novemberben indulhat a 

montenegrói budvai kontinens viadalon. A polgármesteri keretből is támogatom, a kért 
összegen felül, ne kelljen szűkölködni az Európa Bajnokságon. Kérem az elfogadását. 

Szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 
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78/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió Kick Box SE 

Szentgotthárd kérelmét támogatja és az egyesület sportolója, Bedi Miklós Utánpótlás Európa 

Bajnokságon való részvételének költségeihez 100.000, - Ft-ot biztosít a 2021. évi Diáksport 

keret terhére, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzatot az erre rendelkezésre álló felületein 

támogatóként tünteti fel.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

            Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

 

 

24./ Napirendi pont: 

Tűzoltók elismerése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 26. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Király Lajostól, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjétől 

kaptunk levelet. Az elmúlt években elismerésben részesítettünk tűzoltókat. Kérem, hogy 

Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen dolgozók közül szolgálatot teljesítő két 

személy 150.000.- Ft jutalomban részesítsünk. Szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

79/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetőjének kérelmét támogatja és a Körmendi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségen dolgozók közül szolgálatot teljesítő két személy 2021. évi jutalmazásához 

150.000.- Ft támogatást biztosít a tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Kovács Ágnes Pénzügyi vezető 

 

25./ Napirendi pont: 

Sportcsarnok térítésmentes átadása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 27. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. A tulajdonos 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub ezt az ingatlant ingyenesen át kívánja adni Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának. A sportcsarnok értéke: 1.503.397.360,- Ft. ezzel az összeggel 

növekszik Szentgotthárd Város vagyona. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

80/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub térítésmentesen átadja a 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos 

57. szám alatti, a szentgotthárdi 93/2/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott sportcsarnokot 

Szentgotthárd Város Önkormányzata részére, és ezzel párhuzamosan felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő „Felépítmény térítésmentes 

átadásáról” szóló szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

26./ Napirendi pont: 

Sömenek István atya életéről és papi szolgálatáról szóló könyv kiadása 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 28. 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 Rábatótfaluban élő, 86 

esztendős Sömenek István atyáról, nyugalmazott érseki tanácsosról, életéről és papi 

szolgálatáról könyv készül. Szentgotthárd Város Önkormányzata a költségekhez hozzájárul 

100.000 Ft-tal. Szavazás következik.  

 

 

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

határozatot hozta. 

 

81/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rábatótfalun élő 

Sömenek István atya életéről és papi szolgálatáról szóló könyv kiadását, és a költségekhez 

hozzájárul: 100.000 forintot elkülönít erre a célra a költségvetésben a tartalék keret terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
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27./ Napirendi pont: 

Ipari Park Kft. terület értékesítés XANGA Investement & Development Group. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 29. számú melléklet 

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

3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Az ipari parkunkkal az a cél, hogy a területek értékesítésre kerüljenek, a 

vételár befolyjon. Az az egyik legfontosabb, hogy az eladott területekre érkező vállalkozások 

lehetőség szerint iparűzési adóban nagyobb bevételt biztosítsanak illetve még mindig cél, 

hogy munkahelyeket teremtsenek. Még egy fontos dolog, hogy a befolyó pénzt az arra kell 

fordítani, hogy az Ipari Park III. még NFK tulajdonban lévő területeket a város meg tudja 

vásárolni. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

82/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat 100%-os  tulajdonában álló Szentgotthárdi Ipari Park Kft. a Szentgotthárdi 

Ipari Parkban lévő, a Kft tulajdonát képező szentgotthárdi 1614/4 hrsz.-ú ingatlan 

megosztásának átvezetése által létrejött 1614/6 hrsz.-ú 8 ha 9309 m2 területű ingatlanból az 

annak további  megosztása után - amikor az 1616 hrsz.-ú közút folytatásában lévő, rendezési 

terv szerinti útterületet mérik ki és veszik ki a területből - fennmaradó területrészeket 

értékesítse 6 Euro+Áfa/m2 áron a XANGA Investement & Development Group részére.  

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Gál József SZIP Kft. ügyvezető 

Határidő: közlésre azonnal 

 

 

EGYEBEK: 

 

Labritz Béla: A csapadékvíz elvezetési problémát szeretném Irodavezető úrnak tolmácsolni, 

a Baross Gábor utca lakói kerestek meg a problémával, hogy nagyobb esőzés után az árokban 

sokáig álla a víz, és a lakásokban beszivárog a víz.  

 

Doncsecz András: A Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezetési projekten nyert a város, annak 

része a Május 1 utcai gerincvezeték cseréje, szerintünk a problémát igazán az okozza, hogy a 

Május 1 utcai vezeték nem tudja a nagy mennyiségű vizet levezetni, Hunyadi és Baross Gábor 

utcáról. Cserére fog kerülni, és reméljük, hogy ez a probléma megoldódik.  

 

Vörös Gábor: A Huszászi-patak medrének tisztítását Magyarország miniszterelnöke 

támogatja, a kért segítséget megkaptuk. Az ott élők nevében köszönöm szépen. Farkasfa és 

Máriaújfalu közti út szakaszának felújítása lassan befejeződik, az útburkolat nagyon jó 

minőségben elkészült, köszönjük.  

 

Bartakovics Andrea: A problémát már jeleztem Irodavezető úrnak, sérelmezték, hogy a 

Spar-nál nincs mozgássérült parkoló. 
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Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 16:00 órakor 

bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor s.k. Dr. Dancsecs Zsolt s.k. 

Polgármester           Jegyző  


