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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/3771-8/2021. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.szeptember 15-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, 

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 „Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató alap felosztása.” a „A Kerthelyiség helyreállítás kiegészítő 

költségei.” valamint a zárt napirendek közé a „A kaszagyári terület tehermentesítésével 

kapcsolatos feladatok.” a „A SZIP Kft ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása.” című 

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

határozatot hozta. 

 

36/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt 

napirendek közé a „Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása.” a „A 

Kerthelyiség helyreállítás kiegészítő költségei.” valamint a zárt napirendek közé a „A 

kaszagyári terület tehermentesítésével kapcsolatos feladatok.” a „A SZIP Kft ügyvezető 

igazgatói munkakörének ellátása.” című előterjesztést. Zárt ülésen tárgyalja a 

„„Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat I.” a 

„„Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat II.”. a 

„Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre.” és a „Kitüntetési javaslat a Vas 

Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából adományozható díjakra.” - 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: 

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: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámoló.  

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: 

Környezetvédelmi beszámoló. A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló 

rendelet módosítása  

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 6. számú melléklet 
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Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

5./ Napirendi pont: 

A SZEOB éves beszámolója.  

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: 

Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme.  

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: 

Új sportcsarnok öltöző berendezésének beszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

 

9./ Napirendi pont: 

Sztg. Széll K. tér 21. társasház ingatlanrész értékesítése.     

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 11. számú melléklet 

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

 

10./ Napirendi pont: 

Sztg. 0166/1 és 0167/71 hrsz-ú ingatlan ügye. (Rábaparti kiskertek területe) 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 12. számú melléklet 

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

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 0722/36 hrsz-ú, szántó értékesítése Hevesi Loretta. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

Helyiségbérleti szerződés megszűntetése, Petrovics István. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 15. számú melléklet 

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

 

14./ Napirendi pont: 

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

kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 16. számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 17. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

16./ Napirendi pont: 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 18. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

17./ Napirendi pont: 

A Kerthelyiség helyreállítás kiegészítő költségei. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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A napirendek előtt kitüntetések és elismerések átadására került sor. Variné Trifusz Mária 

Arany Díszoklevelet kapott, Mesics József Szentgotthárd Testnevelési és Sport Díjban 

részesült, Lukács Zoltán rendőr alezredes az „Év Szentgotthárdi Rendőre" kitüntető címet 

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. 

 

Július 2-án: a Főkonzulátuson részt vettem a Szlovén Köztársaság önállóságának 30. 

évfordulója és az Európai Unió Tanácsa szlovén elnökségének kezdete alkalmából 

megrendezett fogadáson. 

Július 2-4-ig: A hosszú bezártság után 2021-ben ismét megrendezték a Szerelmesek 

Fesztiválját. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület válogatott programokat kínált ebben a 

három napban. A hétvége folyamán nem csak kulturális, zenés és ismeretterjesztő előadások 

várták az érdeklődőket, hanem bekapcsolódtak a vendéglátóhelyek is. Az éttermekben külön, 

erre a hétvégre összeállított szerelmes menüket lehetett választani. 

Július 6-án: Budapesten tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintézői 

is, a Tornacsarnok volt a fő téma.  

Július 7-én: a közétkeztetés kapcsán tárgyaltam a JustFood Kft.-vel, majd Szombathelyen a 

Weöres Sándor Színházban egyeztettem, ahol jelen volt Dr. Gábor László Önkormányzati és 

Térsége Erőforrások vezető és Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző. 

Július 8-án: a Megyeházán tárgyaltam Majthényi László elnök úrral. Majd Sopronban a 

Vasutasnapi Ünnepségre szóló meghívásnak tettem eleget. 

Július 9-én: Csörötneken a Felső-Rába menti turisztikai konferencián vettem részt, ahol jelen 

volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző is. E napon a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági 

Bizottság tartotta rendkívüli ülését, melyet a rendkívüli testületi ülés követett. 

Július 20-án: Lendván egyeztettem. 

Július 21-én: a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében került sor 

Szentgotthárdon a Rába-vidéki és Muravidéki Közös Gazdaságfejlesztési Alappal kapcsolatos 

egyeztetésre. A város és a térség is nagy lehetőség előtt áll, így külön öröm, hogy az 

Önkormányzat épülete adhatott otthont ennek a fontos találkozónak. A rendezvényen jelen 

volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző is. 

Július 22-én: a Fürdőben tárgyaltam Sarlós Nórával, az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. 

vezérigazgatójával. 

Július 27-én: Budapesten tárgyaltam Tornacsarnok, TAO pénzek mozgatásával kapcsolatban. 

Örömmel jelenthetem, hogy az elmúlt hétfőn a Tornacsarnok megkapta a használatbavételi 

engedélyt.  
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Július 29-én: a Városi Gondozási Központ szervezésében, a Motivage projekt keretében 

Szakmai továbbképzésre került sor Felsőszölnökön a Szlovén Mintagazdaságban, ahol Labritz 

Béla alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat. 

Július 29-31: kezdetét vette a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvény. 

A Szentgotthárdi Értéktár című kiállítás-megnyitón V. Németh Zsolt miniszteri biztos úr, a 

térség országgyűlési képviselője és jómagam köszöntöttem a szép számmal megjelent 

érdeklődőket. 

Még tavaly nyújtott be pályázatot a Hungarikum Főosztály felhívására az önkormányzat, 

amely pozitív elbírálásban részesült, így megszülethetett a szentgotthárdi értékeket bemutató 

hagyományos és virtuális tárlat mellett a múzeumot népszerűsítő kisfilm, valamint a 

Szentgotthárd nevezetes helyeit bemutató könyv is.  

Este érkezett meg Szentgotthárdra a szépvízi küldöttség, másnap pedig tiszteletüket tették a 

Hivatalban is. Testvérvárosi kapcsolatunkat kulturális területen erősíti a Történelmi Napok 

keretében megvalósuló látogatásuk, hiszen Szentgotthárd Város Vegyeskara és a 

Csíkborzsovai Férfikórus közös koncertjét hallgatták az érdeklődők a Nagyboldogasszony 

templomban. 

Augusztus 2-án: a Pesti Vigadóban megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus időszaki kiállítás megnyitójára szóló meghívásnak tettem eleget. Gyönyörű 

esemény volt, felemelő érzés volt ott lenni.  

Augusztus 4-én: egy fontos egyeztetésre került sor a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban. A Soproni Egyetem rektora, Prof. dr. Fábián Attila Gábor, a Lámfalussy Sándor 

Közgazdaságtudományi Kar dékánja, Dr. Széles Zsuzsanna, a Soproni Egyetem két 

kolléganője, Koós Melinda, a Szentgotthárd Spa & Wellness volt ügyvezetője, Markovics 

Tibor, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója, Horváth László, a Gotthard Therm Hotel & 

Conference igazgatója, Koszár András szakképzésért felelős alpolgármester és jómagam arról 

beszélgettünk, hogy miként indíthatunk el egy együttműködést az egyetem és a térség között. 

Az egyetemtől részletes tájékoztatást kaptunk a képzéseikről és szó esett azokról a 

lehetőségekről is, hogy milyen módon lehet terepe munkásságuknak Szentgotthárd és térsége. 

Bízunk benne, hogy ez a találkozó egy gyümölcsöző együttműködés első állomása volt. 

Augusztus 5-én: Gaál Róbert úrral, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójával 

tárgyaltam. 

Augusztus 7-én: Farkasfán a Traktoros napra szóló meghívásnak tettem eleget. 

Augusztus 9-16: között zajlott a Szlovén Kulturális és Információs Központban 

Szentgotthárdon a 20. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep. 

Az alkotótáborban, amelyet hagyományosan a Magyarországi Szlovének Szövetsége, a 

Lendvai Galéria-Múzeum és Szentgotthárd Város Önkormányzata szervez közösen, 10 

művész vett részt Magyarországról, Szlovéniából és Spanyolországból. 

Augusztus 12-én: a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság, valamint az Önkormányzati 

Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága tartotta rendkívüli ülését, melyet a rendkívüli 

testületi ülés követett. 

Augusztus 17-én: a tornacsarnok kapcsán egyeztettünk. 

Augusztus 18-án: pályázati megbeszélést tartottunk. 

Augusztus 19-én: a Kaszagyár kapcsán egyeztettünk, ahol jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző és Dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintéző. E napon a Megyeházán vettem részt az 

Államalapítás és az Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a megyei közgyűlés 

ünnepi ülésén. 

Augusztus 20-án: délelőtt a hagyományokhoz híven Szentgotthárd Város Fúvószenekara 

várta az érkezőket a Nagyboldogasszony templom előtt, majd a szentmisét követően kezdetét 

vette a városi ünnepség, amelynek keretében a városi kitüntetések átadására került sor. Mesics 

József „Szentgotthárd Testnevelési és Sport Díjában” részesült. 
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Munkája elismeréseként „Szentgotthárd Városért” kitüntetést kapott Kissné Köles Erika, a 

szlovén nemzetiség parlamenti szószólója. 

Augusztus 25-én: A Muraba Európai Területi Társulás az Interreg V-A Szlovénia-

Magyarország pályázaton keresztül megvalósuló MOTIVAGE projekt sajtónyilvános 

nyitókonferenciájára szóló meghívásnak Labritz Béla alpolgármester úr tett eleget. 

Augusztus 26-án: a szállodában a Motivage projekt sajtónyilvános projektbemutató 

rendezvényén köszöntöttem a jelenlévőket. 

Augusztus 28-án: Bronzöntő műhelyzáró rendezvényén vettem rész.  

Augusztus 30-án: nagyvezetői egyeztetést tartottunk. Majd Őriszentpéteren az Őrség Határok 

Nélkül Egyesület tisztújító közgyűlésén vettem részt. 

Augusztus 31-én: nagykontrollt tartottunk az intézményvezetőkkel. 

Szeptember 2-án: Budapesten tárgyaltam, utána Ferencz Orsolya, Űrkutatásért felelős 

államtitkár asszonnyal találkoztam.  

Szeptember 3-án: a Tudományos és Technológiai Parkkal kapcsolatban egyeztettem. Majd 

délután találkoztam Dr. Marjan Cencen úrral, Szlovénia magyarországi nagykövetével. 

Megtiszteltetés volt számomra, hogy megismerhettem Nagykövet urat és bízom abban, hogy 

hosszútávú, eredményes együttműködést alakíthatunk ki a jövőben. 

Szeptember 4-én: kora délután a szentgotthárdi vasútállomáson emlékeztünk meg 

IV. Károly, az utolsó magyar király visszatérési kísérletének 100. évfordulójáról. Ezen 

alkalomból emléktáblát avattunk, és Woki Zoltán bemutatta az általa írt könyvet, amely a 100 

évvel ezelőtt történt eseményeket dolgozza fel. A jennersdorfi megemlékezés a 3 napos „100 

éves Burgenland” rendezvény keretében zajlott, de ezen a napon Károly királyé volt a 

főszerep, egy nagyszabású rendezvénnyel. A bécsi magyar nagykövetség részéről Bóta Zsolt 

mondott ünnepi beszédet, majd Szentgotthárd nevében Labritz Béla alpolgármester 

köszöntötte a megjelenteket, és adta át Szentgotthárd üdvözletét, jókívánságait az 

ünneplőknek. Az ünnepség befejeztével Labritz Béla, Hittig Gusztáv és Woki Zoltán 

koszorúkat helyeztek el az emlékmű lábazatánál. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a 

rendezvényen, hogy együtt emlékezhettünk meg történelmünk egyik fontos, de kevésbé 

ismert állomásáról. 

Délután a Magyarországi Szlovének Szövetsége fennállásának 30. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen vettem részt a Színházban. A rendezvényen Áder János köztársasági 

elnök, Szentgotthárd város díszpolgára és Borut Pahor szlovén államfő is tiszteletét tette. A 

kerek évforduló alkalmából örömmel adtam át Kovács Andrea elnök asszonynak a 

Magyarországi Szlovének Szövetsége munkásságának elismeréseként egy polgármesteri 

díszoklevelet. 

Szeptember 6-án: az AMES Hungary Kft. díszvacsoráján vettem részt, ahol Cezar Molins 

elnök úrral egyeztettem. 

Szeptember 9-én: Budapesten tárgyaltam az Emberi Erőforrások Minisztériumában, valamint 

a Magyar Kézilabda Szövetségénél, ahol jelen volt Dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintéző is. 

Szeptember 10-én: a Harmónia Egészségvédő Kör jubileumi rendezvényén köszöntöttem a 

jelenlévőket. 25 éve alakult meg a klub, tagjai elkötelezettek az egészséges életmód, a 

prevenció és a mozgás fontosságának terjesztése mellett. Lelkiismeretes munkájuk 

elismeréseként és megbecsüléseként Polgármesteri díszoklevelet adományoztam számukra. 

Szeptember 11-én: részt vehettem a Hármashatár Baráti Kör által szervezett találkozón, 

amelynek fő célja a határmenti kapcsolatok erősítése és az összetartás hangsúlyozása. 

Az őriszentpéteri Tökfesztivál és a szentgotthárdi boksz gála megnyitójára szóló meghívásnak 

Labritz Béla alpolgármester úr tett eleget. 

Szeptember 13-án: a Fürdőben felügyelőbizottsági ülést tartottunk. E napon tartotta ülését a 

Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság. 
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Szeptember 14-én: az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága tartotta 

ülését. 

Szeptember 15-én: 1 fő tett állampolgársági esküt. 

 

A polgármester szabadsága: 

2021. július-augusztus-szeptember 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                                                

Július 12-16                                    5 nap 

Augusztus 9-13                              5 nap  

Szeptember 6-8                              3 nap 

Összesen:                                    13 nap 

Július 12-16                                    5 nap 

Augusztus 23-25                            3 nap 

 

Összesen:                                      8 nap 

 

 

Kovács Márta Mária: Szeptember 10-én képviseltem a várost a VASIVÍZ Igazgatóság és a 

Felügyelő Bizottság közös ülésén. A gazdálkodással kapcsolatban pár gondolatot megosztok 

röviden, VASIVÍZ fő tevékenységében 238 millió Ft-os veszteség mutatkozik féléves szinten. 

Vannak nyereséges tevékenységei is, így kicsit kiegyenlít a veszteségből.  

A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2013-ban alakult meg, 2020-ban 

önkormányzati döntés értelmében kissé megbénítottuk az egyesület működését. 

 

Huszár Gábor: A VASIVÍZ-hez egy gondolat, 2019-ben ez a cég még nyereséges volt. A 

TDM-mel kapcsolatban, abban a levélben, amit kaptunk az elnök asszonytól, egy mondat 

nincs arról, hogy mit kérnek tőlünk, csak jelezték számunkra, hogy mi a helyzet. Ne nyissunk 

erről vitát, a két ülés közti anyagban nincs erről szó, előterjesztés sincs most a TDM-ről. 

Természetesen a város turisztikai dolgairól kell beszélni, de ennek nem most van itt az ideje.  

 

Dr. Sütő Ferenc: Szeptember első hétvégéje mozgalmasan telt a máriaújfalui városrészen, 

szeptember 4-én családi napot, szeptember 5-én falunapot tartottunk.  

Azt gondolom, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetsége, olyan szintű tevékenységet 

végez Szentgotthárd kulturális életében, hogy méltóbb lett volna kifejezni megbecsülésünket 

és elismerésünket képviselő-testületi díszoklevél formájában.  

 

Huszár Gábor: Meg tudtuk volna ezt tenni, ha a két köztársasági elnök látogatásáról nem egy 

héttel korábban értesülünk. Egyetértek, hogy azért a munkáért akár magasabb kitüntetést, 

elismerést is lehet adni. 
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Dr. Sütő Ferenc: Ha a jövőben ilyen van, egyeztessünk, még ha az idő szűkös is.  

Nehezményezem, hogy a Weöres Sándor Színházzal kötött együttműködési megállapodásban 

nem került nevesítésre a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. Sajnálom azt is, hogy erről is 

csak a sajtón keresztül van módom és lehetőségem értesülni.  

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Szentgotthárd Város Önkormányzata keresi azokat a kulturális 

kapcsolatokat, amelyeket különböző kulturális szervezetekkel létesíteni lehet, a Pannon Kapu 

is egy ilyen szervezet. A Weöres Sándor Színház közművelődési szereplő, Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Polgármester úr vezetésével úgy gondolta, hogy ezzel a szervezettel 

köt egy megállapodást, ehhez a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet nem kell bevonni. Ha 

lesznek további kulturális szereplők, az önkormányzat velük is köthet együttműködési 

megállapodást, anélkül, hogy belevonná a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet. 

 

Vörös Gábor: Farkasfa városrészen megrendezésre került a III. Traktoros nap, valamint a 

hagyományossá vált Főzőverseny. Farkasfa – Máriaújfalu közötti útszakasz javítási 

munkálatai folyamatban van. A Városrészi Önkormányzat ebben az évben a pénzügyi keretét 

a falunév és szertáblák kijelzésére költötte, a héten kihelyezésre kerülnek. Tavalyi évben nem 

sikerült a falugyűlést megtartani, ebben az évben sikerült, több pontot is tárgyaltunk, 

folyamatban, jövőbeli és lezárt ügyeket. Szóba került az árkolás, amit ebben az évben végre 

kell hajtani. A farkasfai patak meder tisztításával kapcsolatban további fejlemények vannak. 

2014 óta próbáljuk elérni, hogy a meder ki legyen tisztítva. A Vas Megyei Kormányhivatal 

csak a kaszálást engedélyeztet a patak medrében, számunkra ez elfogadhatatlan, ezért kértünk 

segítséget az Államtitkárságtól. Kérelmünket elutasították, az patakban élő halak miatt, 

valamint a kisasszony-szitakötő miatt.  

 

Bartakovics Andrea: Szeptember elején tajvani delegáció járt Szentgotthárdon. Az a 

megtiszteltetés ért, hogy bemutathattam a várost, az ipartörténeté és a lehetőségeket.  

 

Huszár Gábor: És mit szeretnének a Tajvaniak Szentgotthárdon? 

 

Bartakovics Andrea: Tájékozódási kiránduláson vettek részt, igazából semmilyen határozott 

céljuk nem volt. Bana Tibor országgyűlési képviselő is részt vett a találkozón.  

 

Huszár Gábor: Óvatosan bánjunk a távol keletről érkező tájékozódni kívánó látogatókkal.  

 

Bartakovics Andrea: Megnyitottuk az új tanévet az Arany János Általános Iskolában, ami 13 

év után ismét 8 osztályos lett. Sajnos üresen maradtak azok a székek, ahova a városvezetést, 

képviselőit várta az iskola.  

 

Labritz Béla: Rábatótfalun az elmúlt két esztendő úgy múlt el, hogy nem volt városrész nap, 

az a pénz, amit erre kaptunk az önkormányzattól azt a Kultúrház mögötti játszótérre 

fordítottuk. Mindenkit arra kérek, hogy a köz és önkormányzati tulajdont is úgy védje, mint a 

saját tulajdonát.  

 

Dr. Haragh László: Rábakethely városrészi önkormányzat múlt héten összejövetelt tartott, a 

város helyzetét beszéltük át.  

Gratulálunk a képviselő-testület nevében a Polgármesteri Díszoklevéllel kitüntetetteknek, hisz 

a Polgármesteri Díszoklevelet mi hoztuk létre, ha ezt a Polgármester adományozta, akkor ezt 

mi adományoztuk, ennek az értékét szeretném, ha a szintjén kezelnénk. Gratulálok még 

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

 

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

határozatot hozta. 

 

37/2021. 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 

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: Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják. 

 

Kovács Márta Mária: A 2021. évi költségvetés aktualizálását jelenti ez az előterjesztés. A 

már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik. 

 

Huszár Gábor: Figyelem rendeletalkotás, szavazás következik.  

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) 

önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021.évi 

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

 

 

3./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámoló.  

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: A bizottságok elfogadásra javasolják. Van e ezzel kapcsolatban kérdés, 

kiegészítés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

38/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, és 

elfogadja az abban foglaltakat. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

4./ Napirendi pont: 

Környezetvédelmi beszámoló. A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló 

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

vezetését átadja Labritz Béla alpolgármesternek. A Képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 

 

Dr. Haragh László: Szeretnénk köszönetünket kifejezni, Polgármester és Alpolgármester 

úrnak a hulladékszállításban való eredményes közreműködésük miatt. A környezetvédelem 

kapcsán, szeretnénk napirenden tartani, hogy Szentgotthárd családi házas területein a 

szelektív hulladékszállítás visszatérjen a korábbi kétheti szállítási rendhez. Úgy gondoljuk, 

hogy ez a környezet tudatosságot nagymértékben ösztönzi. Szintén szeretnénk, hogy a 

veszélyhelyzet utáni is maradjon fenn a kerti hulladékégetés mostani rendje. 

 

Huszár Gábor polgármester 15:33 órakor visszatér a képviselő-testületi ülésre. A Képviselő-

testület határozatképes 9 fővel. 

 

Labritz Béla: Ettől az esztendőtől az új rendelet miatt, országos szabályozás van, amit el kell 

fogadnunk. Meg fogjuk keresni a szolgáltató ügyvezetőjét, beszélünk a lehetőségekről, hogy 

mit lehet tenni annak érdekében, hogy a szelektív szállítási rend sűrűbb legyen.  

Szeretném kérni, hogy mindenki ellenőrizze, a kukája méretét a szerződésében szereplővel. 

Ha jó matrica szerepel a kukán, akkor nincs további teendő. Probléma akkor lesz, ha 

valamelyik nem egyezik, vagy nem lesz a kukán matrica, mert akkor nem lesz elszállítva. 

Próbáljuk felelősen kezelni a helyzetet.  

Szentgotthárd város területén nem lesz lomtalanítás. Mivel minden, ami lom elszállítható a 

Zöldudvarba díjmentesen. Lomtalanítás csak a városrészeken lesz, kijelölt helyen. Van még 

idő arra, hogy a városrészeken kialakításra kerüljön az a terület, ahol az elszállításra kerülő 

lomot összegyűjtsék. 

 

Kovács Márta Mária: Sok vitára ad okot a hulladékégetés. Tényleg éghető dolgokat 

tüzeljünk, sokszor problémát okoz a városban a füst mennyisége.  
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Labritz Béla: Kerti zöld hulladék égethető, szigorú büntetésre számíthat, aki veszélyes 

anyagot éget.  

 

Dr. Sütő Ferenc: A városrészért felelős önkormányzati képviselőkként kicsit fenntartással 

álltam a helyzet elé, a városrészek számára nyitva álló gyűjtőpontos lomtalanítás lehetősége 

miatt. Meglátásom szerint vitákat és feszültséget fog generálni, hogy városrészeken meg 

tudják szervezni a gyűjtést, valahol nem. Máriaújfaluban a városrészi vezetés úgy döntött, 

hogy nem tudjuk ennek a szervezését és lebonyolítását vállalni. Egy helyre kell összegyűjteni 

a hulladékot, mivel elég nagy a városrész, azzal az úttal, hogy odaszállítják a hulladékot, 

meglátásunk szerint akkor a hulladékudvarba is el tudják szállítani. 

 

Dömötör Tamás: Csatlakozom Dr. Sütő Ferenc képviselő társam véleményéhez. Jakabháza 

kis létszámú városrész, a városrészi képviselők is megvitatták és úgy döntöttek, hogy inkább 

saját maguk fogják a hulladékot elszállítani.  

Minden lehetőséget és alkalmat megragadok, amikor erről nyilatkozhatok, ha pályázati 

lehetőség adódik Jakabházán a szennyvíz csatorna kiépítésére, hálózatra való csatlakozás, azt 

nagyon szépen megköszönnénk.  

 

Labritz Béla: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

39/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, 

hogy: 

- a képviselő – testület megköszöni a polgármester és az alpolgármester 

közreműködését a hulladékszállítási ügyben korábban tett eredményes lépéseik miatt; 

- ugyanakkor kezdeményezi, hogy a Szentgotthárd családi házas területein a szelektív 

hulladékszállítás visszatérjen a korábbi két heti szállítási rendhez,  

- kezdeményezi, hogy a veszélyhelyzet utáni is maradjon fenn a kerti hulladékégetés  

szabályozott rendje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

Labritz Béla alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Huszár Gábor polgármesternek.  

 

Huszár Gábor: A rendelet módosításáról is szavaznunk kell. Figyelem rendeletalkotás, 

szavazás következik.  

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 16.) 

önkormányzati rendeletét Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi 

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

módosításáról 
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5./ Napirendi pont: 

A SZEOB éves beszámolója.  

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: Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

40/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a „SZEOB 

Intézményvezetői beszámoló a 2020/2021-es nevelési évről” c. beszámolót az előterjesztés 1. 

sz. melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme.  

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: Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola új helyet kell, hogy találjon. Az 

eddig a Széchenyi Iskolában kialakított műhelyből ki kellett költözni. Kérelemmel fordultak 

az önkormányzathoz, hogy az új hely bérleti díjának egy részét fizesse ki. Érdeke a városnak, 

hogy a művészetoktatás a lehető legmagasabb szinten történjen.  

 

Dr. Haragh László: A bizottságunk kérése, hogy a 2022 évi költségvetésben, augusztus 

végéig tervezve legyen a bérleti díj összege. 

 

Huszár Gábor: Ne szabjuk meg ezt, megajánlottuk az összeget, az visszavonásig érvényes. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

 

 



14 
 

41/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi Tankerületi 

Központ kérelmét abban a formában tudja támogatni, hogy a Tankerületi Központ által iskolai 

képzőművészeti képzés céljából a Szentgotthárd, Széll K. tér 23. alatti bérbe vett, a 

Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonában lévő helyiségre az oktatási tevékenység mellett 

egy külön együttműködési megállapodás keretében az oktatási tevékenységet nem zavarva, 

szervezett keretek között szentgotthárdi  civil szervezetek és szentgotthárdi polgárok részére 

is rendelkezésre áll képzőművészeti tevékenység végzéséhez. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az idei költségvetésben az év végéig hátralévő időre havi 50.000, - Ft -ot 

elkülönít a bérleti díj megfizetéséhez. de ennek tényleges kifizetésére az együttműködési 

megállapodás aláírását követően kerül sor. Az összeg kifizetése a költségvetési tartalék 

terhére történik. A bérleti díj összegét a 2022 évi költségvetésben is tervezni kell.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

7./ Napirendi pont: 

Új sportcsarnok öltöző berendezésének beszerzése. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A bizottság elfogadásra javasolja. Bútorok nélkül nem kaphat hitelesítést a 

pálya. 

 

Kovács Márta Mária: Hangozzon le az az összeg, amit kiegészítünk ennyivel. 

 

Huszár Gábor: A TAO forrásból más kötelező feladatot kell ellátni, ez csak az öltöző 

bútoraira vonatkozik, ide nem lehet hozzá sorolni a zászlótartókat, térelválasztó függönyt, Itt 

nem hangozhat el azzal kapcsolatban semmi, mert az egy TAO forrás, ez pedig az öltöző 

bútorainak az ára. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

42/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Kézilabda Csarnok 

(Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. szám alatt) öltöző bútorainak beszerzésére bruttó 3.104.400, 

- Ft-ot különít el költségvetési tartalék terhére, amit abban az esetben lehet felhasználni, ha a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub átadja a sportcsarnokot Szentgotthárd Város Önkormányzata 

részére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
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                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

8./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A szentgotthárdi tekecsapat a tavalyi évben a 4. helyen végzett a teke 

Szuperligában ennek a kiváló eredmények köszönhetően a csapatnak lehetősége van az 

európai NBC kupában való részvételre. Mivel a magyar 3. helyezett csapat nem tudta vállalni 

a szereplést ezért kérték fel a szentgotthárdi csapatot a részvételre. A verseny költsége kb. 

3.000.000, - Ft, az utazáshoz szponzorok által összegyűjtöttek már 1.500.000, - Ft-ot, a 

fennmaradó részhez az Önkormányzat segítségét kérik. Kérem, hogy a testület támogassa a 

szentgotthárdi tekecsapat európai NBC kupában való részvételét. Szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

43/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

tekeszakosztály kérelmét támogatja és a szakosztály számára az európai NBC kupán való 

induláshoz 1.500.000, - Ft támogatást biztosít a költségvetési tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Sztg. Széll K. tér 21. társasház ingatlanrész értékesítése.     

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 11. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Megyeri Eszter és Megyeri Ágnes a Széll K. tér 21. sz. alatti társasház közös 

tulajdonát képező ingatlanrészből szeretnék a lakásukhoz tartozó előteret és lépcsőházat 

megvásárolni. Ingatlanbecslés alapján 10,53 m2 értéke 754.506.-Ft. A bizottság elfogadásra 

javasolja. Kérem a határozati javaslatot változatlan formában elfogadni. Szavazás következik.  

 

 

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

határozatot hozta. 
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44/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 9970 Szentgotthárd, 

Széll K. tér 21. sz. alatti, ténylegesen a társasházban lévő szentgotthárdi 32/A/8 hrsz-ú lakás 

ingatlanhoz tartozó földszinti előtér és lépcsőház területének, (összesen 10,53 m2) 

értékesítéséhez a MOHL-Gotthárd Ingatlan Kft. által készített értékbecslésében szereplő 

754.506.-Ft vételáron Megyeri Eszter és Megyeri Ágnes, mint a 9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 21. A. lh. I/1. szám alatti lakásingatlan tulajdonosai részére történő értékesítéséhez.  

A Képviselő-testület hozzájárul az értékesítéshez kapcsolódóan a társasházi alapító okirat 

módosításához, valamint a vételár társasház számlájára történő befizetéséhez. Az Alapító 

Okirat módosításához szükséges aláírásra felhatalmazza a polgármestert. 

Az értékesítéshez és a társasházi alapító okirat módosításához kapcsolódó ügyvédi, 

földhivatali költségek a kérelmező feleket terhelik. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

 

 

10./ Napirendi pont: 

Sztg. 0166/1 és 0167/71 hrsz.-ú ingatlan ügye. (Rábaparti kiskertek területe) 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 12. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Kérem a tisztelt jelenlévő testületi tagokat, hogy a pontos információt vigyék 

tovább, ha erről szó esik. Egy pályázati lehetőségről van szó, ahol tisztázni kell az utat, 

másrészt lehetőség nyílik azoknak a területeknek az önkormányzati tulajdonba adásáról vagy 

vételéről, amin 80 család gazdálkodik. Végre valahára az utakat rendbe fogjuk tudni tenni, sőt 

kutakat is tudunk fúrni. Elindul ennek a területnek a régóta várt rendezése, de ez egyelőre még 

csak egy lehetőség, tehát ne kész tényként állítsák be ezt, amiről most döntünk, ez egy 

lehetőség. 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. 

 

45/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ A szentgotthárdi 0166/1 hrsz.-ú magánút térítésmentes tulajdonba vétele 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam 

tulajdonában és Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő Szentgotthárd, külterület, 

0166/1 hrsz.-ú. 8321 m2 területű kivett magánút megnevezésű ingatlan térítésmentes 

tulajdonba adását a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21.§. (5) 

bekezdése alapján önálló helyrajzi számon nyilvántartott út fenntartása céljából. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és a szerződés aláírására. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal hozzájárul az 

előterjesztés 4. sz. mellékletét képező „Kérelem, nemzeti földalapba tartozó földrészlet 
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térítésmentes tulajdonba adása iránt” dokumentum Huszár Gábor polgármester által történő 

aláírásához.  

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

városüzemeltetési vezető 

 

2./ A szentgotthárdi 0167/71 hrsz.-ú, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút 

megvásárlása  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar 

Államtulajdonában 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 megvásárlását a Nemzeti 

Földalapról szóló 2010.évi LXXXVII. törvény 21.§. (3a) bekezdés b) pontja és a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c) pontja 

alapján „településfejlesztés” céljából. 

Ajánlott vételár: 2.895.000.-Ft  

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a jogügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és az adásvételi szerződés 

aláírására. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az 

előterjesztés 5. sz. mellékletét képező „Ajánlat a Nemzeti földalapba tartozó földrészlet 

vételére” dokumentum Huszár Gábor polgármester által történő aláírásához.  

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

városüzemeltetési vezető 

 

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

telekmegosztása 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –amennyiben a jelen határozat 

2. pontjában szereplő adásvétel nem valósul meg - 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 önkormányzati 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 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 

 

11./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi 0722/36 hrsz.-ú, szántó értékesítése Hevesi Loretta. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
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Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Farkasfai területről van szó, a városrészi önkormányzat is támogatja az 

adásvételt. Hevesi Loretta tett vételi ajánlatot 75.000.-Ft-ért. Kérem a határozati javaslat 

elfogadását. Szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

46/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 0722/36 hrsz.-

ú, 2005 m2 területű, 1,88 AK értékű, kivett szántó művelési ágú, kizárólagos önkormányzati 

tulajdonú ingatlant Hevesi Loretta 9970 Szentgotthárd, Hétház u. 6. sz. alatti lakos részére 

értékesíti. Az eladási ár: 75.000.- Ft. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli.   

A vételárat egy összegben, az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 

adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó 

eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az elővásárlásra 

jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő lejártát követő 8 napon belül kell 

megfizetni az Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél vezetett 11747068-15421481 számú 

bankszámlára, amennyiben a megadott határidőn belül elővásárlásra jogosulttól 

jognyilatkozat nem érkezett. 

A határidő elmulasztása jogvesztő 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

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

 

 

12./ Napirendi pont: 

Helyiségbérleti szerződés megszűntetése, Petrovics István. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A vállalkozó már nyáron szóban jelezte, hogy nem kívánj tovább bérelni az 

üzlethelyiséget, de a kérelem csak most érkezett meg felénk. Kérem a testületet, hogy 

visszamenőleg adja meg az engedélyt a megszüntetésre. Természetesen a rezsi költséget 

Petrovics Istvánnak kell rendeznie.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 9 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

47/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. 

alatti, szentgotthárdi 1572 hrsz.-ú épületben lévő 85 m2-es üzlethelyiségre Petrovics István 

egyéni vállalkozóval (8229 Csopak, Paloznaki u. 8/B. alatti lakos) 2004. május 28-án 

megkötött és azóta többször módosított határozatlan idejű bérleti szerződés közös 

megegyezéssel megszüntetésre kerüljön 2021. június 30. napjával. Az ezen időpontig 

felmerült rezsiköltségeket Petrovics István köteles rendezni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

 

 

13./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 15. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Ebben az évben az első kérelem, Janzsó Ferenc és Janzsó-Mester Anita adott 

be kérelmet. Törvényi akadálya nincs, a bizottság támogatja. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

48/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd Város 

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

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

Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt:  

 

Janzsó Ferenc (szül.: Körmend, 1991.04.15. an.: Varga Andrea) és házastársa Janzsó-Mester 

Anita (szül. név: Mester Anita,: szül.: Körmend, 1995.06.21. an.: Paár Ildikó) 9970 

Szentgotthárd, Tótfalusi u. 56. szám alatti lakosok részére, a szentgotthárdi 4098 hrsz-ú, 

természetben: Szentgotthárd, Tótfalusi u. 56. sz. alatti lakóházas ingatlan vásárlásához. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2021. október 30. 

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

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

kérelme. 

Előadó: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 16. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Merkli Bernadett egyedüli bérlője maradt az ingatlannak, jelezte, hogy a 

bérleti szerződést rendes felmondással felmondja. Bizottsági ülésen elhangozott, hogy az 

üzlethelyiséget újra bérbe kell adni a pincehelyiséggel együtt. Azért nem lehet a pincét külön 

venni az üzlethelyiségtől, mivel a pince máshonnan nem közelíthető meg, tehát együtt lehet 

bérbe adni. A bizottság 120.000.- Ft/hó+27% Áfa bérleti díjat javasol. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

49/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, a szentgotthárdi 1386/2/A/16 hrsz.-on nyilvántartott, 

üzlethelyiségre 2015. április 20-n egységes szerkezetbe foglalt és azóta módosított Bérleti 

szerződés jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerint 2021.08.25-n kelt módosítását.   

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 

3/B. fszt. 3. sz. alatti, szentgotthárdi 1386/2/A/16 hrsz.-on nyilvántartott, önkormányzati 

tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 120.000.- Ft/hó+27% Áfa, összesen: 

152.400.-Ft/hó.   

A bérlet időtartama határozatlan idejű 3 hónap felmondási idővel.  

A bérleti jogviszony várható kezdő időpontja 2021.12.01. 

A pályázat beérkezésének határideje 2021. október 12.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. októberi testületi ülés. azzal, hogy 

amennyiben eddig az időpontig nem érkezik ajánlat, akkor a bérleményt automatikusan 

tovább kell hirdetni. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevő javára dönt amennyiben a 

folytatni kívánt tevékenységi kör a Képviselő – testület számára megfelelő.  Amennyiben 

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

legmagasabb bérleti díjat ajánló ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés amennyiben 

az általa megadott tevékenységi kör megfelel a képviselő – testület számára és 

amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot pontos 

forintösszeg megjelölésével kell benyújtani.  

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A képviselő-testület a számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó pályázat 

esetén új pályázatot írhat ki. Amennyiben a megadott határidőig pályázat nem érkezik, és 

az üzlethelyiséget tovább kell hirdetni, úgy a pályázat beérkezésének következő 
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határideje 2021.11.08., a pályázatok elbírálásának határideje: 2021. novemberi testületi 

ülés. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

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

 

 

15./ Napirendi pont: 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 17. számú melléklet 

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

 3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Ahogy az eddigi években is csatlakozunk a felhíváshoz, szerencsés lenne az 

összeget megemelni 100.000,- Ft-tal, de mivel az idei költségvetésben az 500.000,-Ft van 

betervezve, jövő évben lesz erre lehetőség.  

 

Dr. Gábor László: Januárban kell első körben utalni, azt követően augusztusban, az már a 

jövő évi költségvetés tárgyát képezheti. Akár még most is meg lehet emelni.  

 

Kovács Márta Mária: Tegnap nem hangzott el ez az információ, támogatom, hogy emeljük 

meg az összeget. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

50/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2021. október 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában összesen 

600.000,- Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2022. évi 

költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2021. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában  
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• 10  főt részesít ösztöndíjban, 

 

Határidő : 2021. december 06. 

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

 

4.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett pályázatok 

elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2021. novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  dr. Harag László elnök 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

 

16./ Napirendi pont: 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 18. 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 előterjesztő javaslatát fogadták el.  

 

Kovács Márta Mária: A Civil Fórum a kérelmeket elfogadta, a véleményezést ma délelőtt 

készítette el, mivel sürgős volt a benyújtás. Rendkívül magas a Szentgotthárdért Muzsikáért 

Alapítvány kérelme, ilyen nagyságrendeket nem szoktunk a civil alapból támogatni, az összeg 

egyeztetve volt a Keserű Balázs zeneszerző művének CD lemezen kiadására, ennek a fedezete 

megvan a Civil alapban, mivel a Civil Fórum nem vette igényben a rendelkezésére álló 

keretet. Kérem szépen az elfogadását. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 

 

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

határozatot hozta. 

 

51/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

keret terhére a(z) 

 

b.) SZEMLE Egyesület „Tárló” Kultúra és művészet helyi dimenziói program 

szervezésére irányuló kérelmét 198.000,- Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2021. szeptember 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. december 31.    

 

c.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület adventi szeretet program szervezésére 

irányuló kérelmét 130.000,-  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. november 

15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. december 31.    
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d.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Keserű Balázs CD-jének kiadására és 

koncertsorozat szervezésére irányuló kérelmét 450.000,- Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2021. szeptember 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. december 31.   

 

e.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Szivárvány kórus jubileumi ünnepségének 

szervezésére irányuló kérelmét 100.000,- Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2021. szeptember 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. december 31.   

 

f.) Szentgotthárd Énekegyesület tároló szekrény beszerzésére irányuló kérelmét 

130.000,-  Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2021. szeptember 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére. 

Elszámolási határidő: 2021. december 31.   

 

g.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata karácsonyi program szervezésére 

irányuló kérelmét 350.000,-  Ft-tal támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó számlákat 

a Pénzügy részére fizetési határidőn belül kell eljuttatni.   

h.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Harmónia 

Egészségvédő Kör kérelmét, a 46.716,- Ft maradványösszeget a 25 éves jubileum 

alkalmából megjelenő receptfüzetre fordíthatják.  

 

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

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

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

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

17./ Napirendi pont: 

A Kerthelyiség helyreállítás kiegészítő költségei. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 19. számú melléklet 

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

  

Huszár Gábor: A bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Kovács Márta Mária: Sok LEADER pályázat megvalósult már a városban, ha a 

Kerthelyiség helyreállításnak végéhez érünk, örülnénk egy közös átadó ünnepségnek. 

 

Huszár Gábor: Közel ülök Alpolgármester úrhoz, elmondom, hogy mindenki hallja. Május 

1-én ingyenes Albatrosz buli lesz! Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta.  
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52/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja az „Élhető Vidékért - 

Együttműködésen alapuló, komplex, az akciócsoport egész vagy jelentős részét lefedő 

közösségi célú projektek támogatása” elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-4-17 kódszámú, 

„Kerthelyiség felújítása” című pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült 

kiegészítő munkák költségét mindösszesen (bruttó) 3.796.284,- Ft összegben a költségvetési 

tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 16:18 órakor 

bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

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

Polgármester           Jegyző  


