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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
Szt/164-19/2022. szám 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 29-én 
14:00 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem 
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 

Bartakovics Andrea, 
Dr. Sütő Ferenc, 

 Dr. Haragh László, 
Vörös Gábor, 

 Dömötör Tamás, 
Orbán Viktor képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 Dr. Krajczár Róbert Hatósági és Koordinációs ügyek vezető,  

Kovács Ágnes Pénzügyi vezető, 
Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, 

 Kiss Gábor városi főépítész, 
 Dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintéző, 
 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 
 
Igazoltan távol van:  Orbán Viktor képviselő, 

Koszár András nem képviselő alpolgármester, 
 

Meghívott vendég: Kissné Köles Erika Szlovén nemzetiségi szószóló, 
Gál József SZET Szentgotthárdi Kft. Ügyvezető, 
Nagy Gergely a Gotthard-Therm Kft. Ügyvezető 

 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt Képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja.  
A Képviselő-testület határozatképes 8 fővel. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé a „Pályázati lehetőség 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022.”,valamint zárt 
ülésen tárgyalja a: 
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- Halhatatlanok Aranykönyvébe javaslat. 
- Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre. 
- „Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat. 
- Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre. 

című előterjesztést. 
 
Kovács Márta Mária javasolja, hogy vegyék le a tárgysorozatból a „Javaslat a polgármester 
jutalmazására.” - című napirendi pontot.  
 
A Képviselő-testület 4 igen , 0 tartózkodás , 4 nem arányú szavazással nem veszi 
tárgysorozatba a „Javaslat a polgármester jutalmazására.” - című napirendi pontot.  
 

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

 
119/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem veszi tárgysorozatba a 
„Javaslat a polgármester jutalmazására.” - című napirendi pontot.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt 
napirendek közé a „Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 2022.”, 
 
valamint testülete zárt ülésen tárgyalja a: 
 

- Halhatatlanok Aranykönyvébe javaslat. 
- Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre. 
- „Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat. 
- Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre. 

 
című előterjesztést. 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
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: 
A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további 
együttműködés lehetőségei. 
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Előadó: Huszár Gábor polgármester 
  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/ 
 
 

KÜLÖNFÉLÉK 
 
3./ Napirendi pont: 
A szentgotthárdi templomtér felújítása. 
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: 
Javaslat Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében előzetes 
településfejlesztési döntés meghozatalára. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
5./ Napirendi pont: 
TDM kérelme – a városi turisztikai feladatok ellátása. 
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: 
A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap első pályázati ciklusában beérkezett 
kérelmek elbírálása. 
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: 
Gotthárd Therm Kft. felügyelő bizottsági tagsági jogviszony rendezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
8./ Napirendi pont: 
Közös önkormányzati hivatal megállapodás módosítása. 
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Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
9./ Napirendi pont: 
Rendelőintézet Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratának módosítása. 
Előadó: Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 
Előterjesztés: 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
10./ Napirendi pont: 
Zárt kutyafuttató létesítése Szentgotthárdon.  
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: 
Leader pályázati lehetőség a színház felújítására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
12./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség a Hianz Tájház felújítására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
13./ Napirendi pont: 
A rábakethelyi Piéta szobor felújítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
14./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
15./ Napirendi pont: 
A csíksomlyói Csibész Alapítvány Árvácska együttesének szentgotthárdi látogatása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
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Előterjesztés: 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
16./ Napirendi pont: 
Sport Mindenkié Egyesület – kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
17./ Napirendi pont: 
A Horgász Egyesület támogatási kérelme elektromos tricikli beszerzéséhez. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
18./ Napirendi pont: 
Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása – Zsida 729/5 hrsz-ú telket 
magába foglaló telektömb – Rábatótfalu 3980/10 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb.  
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
19./ Napirendi pont: 
Ingatlanértékesítés Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26.. 
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
20./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll K. tér 21. társasház ingatlanrész értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
21./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, 1576 hrsz.-ú ingatlan ajándékozása. 
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
22./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, 2264 hrsz.-ú ingatlan ajándékozása. 
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
23./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 25. 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/ 
 
 

EGYEBEK 
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TÁRGYSOROZAT 
 
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. 
 
Május 26-án: a városunkban lévő ukrán menekültekkel, majd a Templomgalériával 
kapcsolatban egyeztettünk. Majd Őriszentpéteren az Őrség Határok Nélkül Egyesület soron 
következő közgyűlésén vettem részt. 
 
Május 27-én: Szombathelyen a Vasivíz Zrt. közgyűlésén képviseltem önkormányzatunkat. 
Majd a csapadékvíz témával kapcsolatban tárgyaltam. 
 
Május 29-én: a Weöres Sándor Színház A teljesség felé összművészeti fesztivál záró 
eseményére, a HOLDBELI CSÓNAKOS DÍJÁTADÓ GÁLA 2022 ünnepségére szóló 
meghívásnak tettem eleget. 
 
Május 30-án: Körmenden a Régióhő Kft. soron következő taggyűlésén vettem részt. Majd 
nagyvezetői megbeszélést tartottunk. 
 
Június 1-jén: Budapesten részt vettem az MKB Bank idei évi Partnertalálkozóján és az üzleti 
vacsorán, jelen volt Kovács Ágnes pénzügyi vezető. 
 
Június 2-án: két év kihagyást követően ismét a megszokott keretek között ünnepelhettek a 
pedagógusok Szentgotthárdon. A meghitt hangulatú rendezvényen köszöntöttük a jubiláló 
pedagógusokat és kiosztottuk a Szentgotthárd Közoktatásért Díjat, amelyet idén Kardos 
Tiborné és Majczán Józsefné vehetett át. Gratulálunk! 
 
Június 7-én: Muraszombatra utaztam, ahol a SI-HU projekt bilaterális záró konferenciáján 
vettem részt, jelen volt Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző. 
 
Június 8-án: a Kaszagyár-projekt kapcsán egyeztettünk. Majd az MKB Bank képviselőivel, 
aztán az Arrabo Egyesület elnökével tárgyaltam. 
 
Június 9-én: a Színházban Dr. Zacher Gábor előadása előtt köszöntöttem a megjelenteket. 
 
Június 10-én: Muraba, PKKE és Nonprofit Kft. havi megbeszélést tartottunk. Labritz Béla 
alpolgármester úr vett részt Jennersdorfban a szennyvíztisztító üzem 50 éves jubileumi 
ünnepségén, majd késő délután a Lipa Hotelben a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola 40 
éves jubileumi ünnepségére szóló meghívásnak tettünk eleget képviselő társaimmal.  
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Június 11-én: Labritz Béla alpolgármester úr Kétvölgyön a Rába-Menti Szlovén Napon, 
majd Fehring várossá avatásának 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen 
képviselte önkormányzatunkat. 
 
Június 14-én: a TDM taggyűlésén Labritz Béla alpolgármester úr, Dr. Gábor László 
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző 
vett részt. E napon Budapesten tárgyaltam a Kaszagyár projekt kapcsán, jelen volt Dr. Dobos 
Adrienn pályázati ügyintéző. 
 
Június 15-én: a Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumi ülésére szóló meghívásnak 
tettem eleget. Majd a Szent Gotthárd Általános Iskola ballagási ünnepségén vettem részt. E 
napon tartotta ünnepségét az Arany János Általános Iskola is, ahol Labritz Béla 
alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat. 
 
Június 16-án: Szombathelyen a Megyeházán a Bethlen Gábor Alap támogatásával 
megvalósuló „Értékturizmus Vas Megyében” című konferencián Labritz Béla 
alpolgármester úr vett részt. E napon írtuk alá a Szentgotthárd Város Önkormányzata és a 
Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. között létrejött, a kaszagyár 
területén bontási és egyéb, hozzá kapcsolódó munkák elvégzéséről szóló szerződést. Majd 
pályázati megbeszélést tartottunk. Aztán a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egylet 
megalapításának 150. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitó ünnepségén 
köszöntöttem a megjelenteket. 
 
Június 18-án: a Szentgotthárdi VSE Íjász Szakosztálya a Hársas-tó körül 3D íjászversenyt 
rendezett, ahol Labritz Béla alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat. 
 
Június 20-án: Körmenden az Inter-Tefu Kft. képviselőjével tárgyaltam. 
 
Június 21-én: a Fürdőben egyeztettem, majd dr. Szinetár Csabával, az ELTE főiskolai 
tanárával tárgyaltam. Majd Vasváron Horváth Lajos atya temetésén képviseltem városunkat. 
 
Június 22-én: a Lipa Hotelben a Szlovén Államiság Napja alkalmából megrendezett 
fogadáson Labritz Béla alpolgármester úrral képviseltem önkormányzatunkat. 
 
Június 23-án: a „KÁRPÁT-MEDENCEI ÉRTÉKTÁRAK KÖLCSÖNÖS 
BEMUTATKOZÁSA” című online konferencián Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 
 
Június 23-24-én: a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Nemzetközi 
Konferenciájára szóló meghívásnak tettem eleget, jelen volt Dr. Dobos Adrienn pályázati 
ügyintéző. 
 
Június 27-én: Felsőszölnökön a Muraba közgyűlésén vettem részt. E napon tartotta ülését a 
Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság. 
 
Június 28-án: Budapesten a Belügyminisztériumban tárgyaltam a Huszászi-patak kapcsán, 
jelen volt Vörös Gábor képviselő úr. Az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 
Bizottsága tartotta ülését. Semmelweis nap alkalmából a Refektóriumban Labritz Béla 
alpolgármester úr köszöntötte az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozókat. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Egészségügyéért 
és Szociális Ellátásáért Díjat adományozott Dr. Tőkés Emma és Huszárné Majczán Ildikó 
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részére. 40 éves jubileuma alkalmából a Városi Gondozási Központ vezetőjét, Fábián Bélánét 
is köszöntötte alpolgármester úr. E napon a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-
székesegyházban a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, valamint a Vas Megyei 
Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Gólyafészek Gyermekotthona évadzáró 
jótékonysági hangversenyén Koszár András alpolgármester vett részt. 
 
EGYÉB: 
 

- Június 29-én (szerda) 14:00 órakor lesz a kaszagyári bontási és hulladékelszállítási 
feladatokra vonatkozó munkaterület átadás. 

 
- 1.900.000,-Ft-ot kifizettünk a Fürdő fejlesztésére! 

 
polgármester szabadsága: 
2022. június hó: 

 
Tervezett szabadság Ténylegesen igénybe vett szabadság  

2022.12.31-ig kivehető szabadságok 
száma:      
Előző évről áthozott:               24 nap 
Alapszabadság:                       39 nap                               
Összesen:                               63 nap 
Maradvány:                           47 nap                                                

Június 1-2.                                 2 nap 
 
Összesen:                                  2 nap 

 
 
 
Összesen:                                   - 

 
 
Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár Úr a 
sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében előírta a Vas Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály részére a megyében lévő 
sertéstelepek összeírását. Az összesírásra 2022. augusztus 1.- november 30. közötti 
időszakban kerül majd sor. Az összeírás minden sertéstartót érint.  
 
Dr. Sütő Ferenc: Polgármester úr hosszasan sorolta a két ülés közti beszámolójában azokat a 
tárgyalásokat, egyeztetéseket, amiken részt vett. Két témában kérnék konkrétumokat, ha van 
rá lehetőség és mód, az egyik a Kaszagyár vonatkozásában illetve a Fürdő kapcsán.  
 
Huszár Gábor: Természetesen amint olyan stádiumba ér a Kaszagyár további 
finanszírozásának előkészítése azt azonnal a Testület elé fogom hozni.  
 
Kovács Márta Mária: Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napját ünnepelte a város. Ezen a 
napon 8 fa került elültetésre a Civil Szervezetek, Önkormányzatok áltat. Immár 3. éve ez egy 
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nagyon szép kezdeményezés. Kulturális programokat, főzőversenyt tartottunk, este 
meggyújtottuk a nemzeti összetartozás tüzét. 
Vasivíz Igazgatósága kihelyezett ülését tartotta Kőszegen. Több igazgatósági tag is szeretné, 
hogy mindig más településen tartsák meg az ülést. Kérem szépen, ha Szentgotthárd sorra 
kerül, akkor támogassa a Testület.  
 
Bartakovics Andrea: Májusban ismét nagy felhőszakadás volt, ami a Zsida patak medrét 
megbontotta, alámosta az utat. A Vízügy elismerte, a problémát, hogy rendbe kell tenni, de 
azt sajnos nem tudjuk, hogy mikor. Félő, hogy az úttest be fog szakadni. Tegnap részt vettem 
a PresiDance TSE évzáróján, kedves táncos programmal zárták az évet. Köszönjük szépen 
Alpolgármester úrnak, hogy részt vette az Arany János Általános Iskola ballagási ünnepségén.  
 
Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
120/2022. 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: 
A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további 
együttműködés lehetőségei. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 

  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: Tisztelettel köszöntöm Kissné Köles Erika Szlovén nemzetiségi szószóló 
asszonyt. Kérem foglaljon itt mellettem helyet.  
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolják, az Önkormányzati 
Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága javaslata, hogy a Képviselő – testület kérje fel Dr. 
Sütő Ferencet, a Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnokát hogy tegyen lépéseket 
annak érdekében, hogy a német nemzetiségnek a következő választások után ismét lehessen 
nemzetiségi önkormányzata. 
 
Kissné Köles Erika: Örömömre szolgál, hogy a 9. évben amióta szószóló vagyok 
lehetőségem van Önök előtt megjelenni. Szentgotthárd városa az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan gondoskodó önkormányzatként viselkedett a nemzetiségekkel. Köszönöm és 
kérem továbbra is az ilyen típusú támogatást. A nemzetiségek létszáma kis részét képezik a 
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város lakosságának. Ha Önök is segítenek abban, hogy a népszámláláskor a helyben élő 
nemzetiségi közösségek tagjai, a nemzetiségekhez tartozónak vallják magukat, akkor kiderül, 
hogy a szlovén származású lakosság közel 10%-ot tesz ki Szentgotthárd és a hozzá csatolt 
települések vonatkozásában. Fontos, akiknek szlovén gyökereik vannak, azok a népszámlálási 
kérdőíven ezt tüntessék fel. Köszönöm, amit a nemzetiségiek érdekében tesznek. Önöknek jó 
munkát kívánok az elkövetkezendő évekre, és sok sikert a városnak. 
 
Huszár Gábor: Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Rába mentén élő szlovénok 
merjék magukat szlovénnak vallani. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, 
szavazás következik. 
 
 

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

 
121/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A nemzetiségek és 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolatáról, a további együttműködés 
lehetőségeiről szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Szentgotthárd, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata között az 1. számú melléklet szerinti tartalommal új együttműködési 
megállapodást kezdeményez, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
Dr. Bartakovics Lilla testületi ügyintéző 

 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy elő kell 

készíteni Szentgotthárd Város Önkormányzata és az Országgyűlés Szlovén Nemzetiségi 
Szószólója közötti együttműködési megállapodás megkötését. 
Határidő: 2022. szeptemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnoka 
 
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi, Ifjúsági és 

Egyházi ügyek tanácsnoka kezdeményezésével egyetértve kész együttműködési 
megállapodást kötni a szlovén nemzetiségi közösség Szentgotthárdcon tevékenységet 
folytató  valamennyi szervezetével. 
Határidő: a megállapodások előkészítésére folyamatos  
Felelős: Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnoka 
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5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért azzal, hogy 
az egykori Kaszagyár területén a jövőben megvalósítandó fejlesztések részeként a 
szentgotthárdi nemzetiségek számára is kerüljön kialakításra közösségi tér. (pl. 
Nemzetiségek Háza). Ennek részleteiről alapos előkészítés után később dönt. 
Határidő: 2023. júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Sütő Ferenc Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnoka 
 Kiss Gábor városi főépítész 
 

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Sütő Ferencet, a 
Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnokát hogy tegyen lépéseket annak 
érdekében, hogy Szentgotthárdon a német nemzetiségnek a következő választások után 
ismét lehessen nemzetiségi önkormányzata  

        Határidő: folyamatos 
        Felelős: Dr. Sütő Ferenc, a Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi ügyek tanácsnoka 
 
 

KÜLÖNFÉLÉK 
 
3./ Napirendi pont: 
A szentgotthárdi templomtér felújítása. 
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: Kiss Gábor városi főépítész prezentációt fog nekünk tartani a szentgotthárdi 
templomtér felújításáról. 
 
Kiss Gábor városi főépítész bemutatja a Képviselő-testületnek a szentgotthárdi templomtér 
felújításának előzetes terveit, majd válaszol a képviselők kérdéseire.  
 
Huszár Gábor: Amennyiben nincs          hozzászólás, szavazás következik. 

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

 
122/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Templomtér (ta 
barokk templom- kolostorépület, a plébánia és a színház épületei által körülhatárolt tér) 
előterjesztésben leírt és a képviselő-testületi ülésen bemutatott koncepcióterv tartalma szerinti 
felújítással elvben egyetért. A felújítás részleteinek kidolgozását tartalmazó komplett 
engedélyes tervdokumentáció elkészítésére (bruttó) 4.892.500,- Ft-ot biztosít a 2022. évi 
költségvetési tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Kiss Gábor városi főépítész 
              Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 
              Kovács Ágnes pénzügyi v. 
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4./ Napirendi pont: 
Javaslat Szentgotthárd Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében előzetes 
településfejlesztési döntés meghozatalára. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Kovács Márta Mária: Bizottsági ülésen nem figyeltem erre, a határozati javaslat egyik 
alpontjára, hogy „felkéri a Polgármestert a helyi partnerségi rendelet szerinti partnerségi 
egyeztetés lebonyolítására” Ez milyen formában fog megvalósulni? 
 
Kiss Gábor: A rendezési terv egyezetésének kötött szabályai vannak, kormányrendelet 
szabályozza. Testületi hatáskör dönteni a rendezési tervről, de a polgármester bonyolítja le 
rendelet szerint, ezért mindig így csináljuk minden módosítás eljárásnál. Hogy hogyan, azt a 
közzététel szerint.  
 
Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
123/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztésben 

foglaltak szerint megismerte és elfogadja a Szentgotthárd Város Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet, és az 51/2019. sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott 
településszerkezeti terv (továbbiakban: településrendezési eszközök) módosítása 
kapcsán az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett válaszokat. 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja 

a településrendezési eszközök módosítása kapcsán a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata által megbízott Rápli Építésziroda által készített közbenső 
véleményezési szakasz dokumentációját, 

a. és felkéri a Polgármestert a Kormányrendelet szerinti közbenső véleményezési               
szakasz lebonyolítására, és 
b. felkéri a Polgármestert a helyi partnerségi rendelet szerinti partnerségi egyeztetés 
lebonyolítására 
 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
  Kiss Gábor Városi főépítész    
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5./ Napirendi pont: 
TDM kérelme – a városi turisztikai feladatok ellátása. 
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: A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják, a Pénzügyi, Jogi és 
Gazdasági Bizottság javaslata, hogy a TDM további működését támogatja, a féléves 
működéshez 3 millió Ft-tal hozzájárul.  
 
Kovács Márta Mária: A határozati javaslat 3.A. pontját célszerű elfogadni, az összegre a 
projektek végleges lezárása után térjünk vissza.  
 
Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
124/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület (TDM) kérelmét megismerte. A Képviselő-testület a TDM 
egyesület fenntartását és működtetését, általa a térségi turisztikai együttműködést 
fontosnak tartja, ennek érdekében a következő döntést hozza: 

 
 

- támogatja a TDM egyesület működését és ehhez – támogatási szerződés megkötése 
után - a 2022. december 31-ig tartó időszakra 3.000.00,- Ft támogatást biztosít a 
költségvetési tartalék terhére, 

 
- a turisztikai koncepció és cselekvési terv aktualizálására, illetve ehhez illeszkedve a 

TDM és az önkormányzat közötti hosszútávú együttműködési megállapodás 
feltételeire az év második felében visszatér, ehhez 2022. szeptember 30-ig várja a 
TDM egyesület kidolgozott javaslatait. 

 
2. A Képviselő-testület a TDM által megvalósított INTERREG projektelemek önrészével 

kapcsolatban beadott támogatási kérelemre a TDM egyesület pontos pénzügyi 
helyzetének megismerése után visszatér. 

 
 
Határidő: a közlésre azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Légrády Rita Nonprofit Kft. vezető, TDM elnök 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
               Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
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6./ Napirendi pont: 
A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap első pályázati ciklusában beérkezett 
kérelmek elbírálása. 
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 az előterjesztés szerint javasolja elfogadni változatlan 
formában. Kérdés, hozzászólás? Amennyibe nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 
125/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil és városrészi alap keret 
terhére a(z) 
 

a.) Magyarországi Szlovének Szövetsége 21. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep 
szervezésére irányuló kérelmét 1.000.000,-Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2022. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. október 31.    
 

b.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör egészségmegőrző 
programjának szervezésére irányuló kérelmét 103.500,- Ft-tal támogatja. Az 
összeget a Pénzügy 2022. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. október 31.  
 

c.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete patronált gyermekek részére 
tanulmányút szervezésére irányuló kérelmét 160.000,- Ft-tal támogatja. Az összeget 
a Pénzügy 2022. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. október 31.  
 

d.) Kultport-a Alapítvány „Antik-vár” elnevezésű projekt megvalósítására irányuló 
kérelmét 200.000,- Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2022. július 15-ig átutalja 
a Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2022. október 31.  
 

e.) Farkasfa Városrészi Önkormányzata falunap szervezésére irányuló kérelmét 
250.000,- Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el 
kell juttatni a civil referens részére.   
 

f.) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata városrészi családi nap és falunap 
szervezésére irányuló kérelmét 500.000,- Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el 
kell juttatni a civil referens részére.   
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g.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata játszótér fejlesztésére és esőbeálló 
építésére irányuló kérelmét 500.000,- Ft-tal támogatja.  
A támogatási célhoz kapcsolódó számlákat azok kiállítását követően haladéktalanul el 
kell juttatni a civil referens részére.   
 

h.) Rábafüzes Városrészi Önkormányzatának kérelmét támogatja, a városrészen 
kialakított közösségi tér fejlesztésére fordítható 500.000,- Ft-os támogatás 
felhasználási határideje 2022. december 31. napjára módosul. A korábban megkötött 
támogatási szerződést ennek megfelelően módosítani szükséges.  
 

i.) Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzatának kérelmét támogatja, a városrészek 
közösségi tereinek fejlesztésére fordítható 410.000,- Ft-os támogatás felhasználási 
határideje 2022. december 31. napjára módosul, illetve a felhasználási cél kiegészül 
egy tűzzsámoly beszerzésével. A korábban megkötött támogatási szerződést ennek 
megfelelően módosítani szükséges.  
 
 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat IV. pontját figyelembe véve:      
                azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 
 
 
7./ Napirendi pont: 
Gotthárd Therm Kft. felügyelő bizottsági tagsági jogviszony rendezése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
 
Huszár Gábor: Komáromi József a Gotthárd-Therm Kft. felügyelőbizottsági tagsági 
jogviszonya 2022. május 31. napjáig tartott. Komáromi József a megbízatást a továbbiakban 
nem vállalja. Helyette új tagot kell delegálni, a Pénzügyi Bizottság elfogadta javaslatomat, 
miszerint Racker Balázs kerüljön Komáromi József helyére. Nagy Gergely a Gotthard-Therm 
Kft. Ügyvezető szót kér, kérem erről szavazzuk.  
 
A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással elfogadta, hogy Nagy 
Gergely a Gotthard-Therm Kft. Ügyvezetője szót kapjon.  
 
Nagy Gergely: Köszönöm, hogy szót kaptam. Nagy örömmel fogadtam Racker úr jelölését, 
másrész egy hatalmas kérdőjel is felmerült bennem. Komoly cég vezetője, hosszú távon a 
cége a Fürdő fejlesztésében vagy bármely projektben részt vehet. Felügyelő bizottság 
tagjakén, ebben hogyan lesz védhető, mit tudunk tenni, ha a cégével akarunk együtt működni?   
 
Huszár Gábor: Igazgató úr megnyugtató választ tudok adni, ha és amennyiben 
összeférhetetlenség lesz, úgy természetesen Racker úr ezt az összeférhetetlenséget meg fogja 
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szüntetni. Távol állunk még ettől. Addig azonban Racker Balázs nagyon jó tanácsokat fog 
tudni adni. Igazgató úr is azt mondja, hogy örül a profi szemléletének. Tehát én jó szívvel 
ajánlom a Testület figyelmébe.   
 
Nagy Gergely: Akkor ezt megvizsgálták, Jegyző úr is ennek utána nézett.  
 
Huszár Gábor: Pillanatnyilag nincs kizáró ok. Van-e más kérdés? Amennyiben nincs 
hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
126/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Komáromi 
József felügyelőbizottsági tagsága a Gotthárd-Therm Kft.-nél 2022. május 31. napján 
megszűnt.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 29. napjától 2027. 
június 28. napjáig Racker Balázs (édesanyja leánykori neve: Doncsecz Zsuzsanna) 
Alsószölnök,  Fő u. 7.  szám alatti lakost a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő-bizottsága tagjának 
megválasztja.  
 

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának 11. pontjában a 
felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó felsorolást olyképpen módosítja, hogy:  
„Komáromi József (édesanyja leánykori neve: Szivós Gizella,) Szentgotthárd, Kossuth L 
út 51.  szám alatti lakos.  A jogviszony kezdete: 2017. június hó 01. nap., a jogviszony 
vége: 2022.  év május hó 31. nap” szövegrészt törli és helyébe a következő szöveg lép: 
Racker Balázs (édesanyja leánykori neve: Doncsecz Zsuzsanna) Alsószölnök,  Fő u. 7. 
szám alatti lakos. 
A jogviszony kezdete: 2022. június hó 29. nap., a jogviszony vége: 2027. év június hó 28. 
nap” 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

           Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
8./ Napirendi pont: 
Közös önkormányzati hivatal megállapodás módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Előterjesztés: 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, szavazás következik.  
 

 
 
 
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 
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127/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az Előterjesztés 
1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
 
9./ Napirendi pont: 
Rendelőintézet Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratának módosítása. 
Előadó: Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 
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: Bizottságok lefogadásra javasolják, egyhangú szavazással. Kérdés, 
hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

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

határozatot hozta. 
 

128/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint a Szt/3471-2/2022. okiratszámon jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                       törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 
előterjesztés 2. számú melléklete a Szt/3471-3/2022. okiratszámon jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                       törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerint a Szt/2741-5/2022. okiratszámon jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                        törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete a Szt/2741-6/2022. okiratszámon 
jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                       törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
 
10./ Napirendi pont: 
Zárt kutyafuttató létesítése Szentgotthárdon.  
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, a Pénzügyi, Jogi és 
Gazdasági Bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a Zárt kutyafuttató létesítésére költségvetési 
valamint pályázati forrást kell keresni.  
 
Dr. Haragh László: Egy ilyen kutyafuttató kialakításának szigorú szakmai kritériumai 
vannak és nagy pénzügyi kívánalmai. Ne felejtsük el, hogy a kialakítás is jelentős összeget 
fog igényelni, illetve a fenntartás évről-évre jelentős összeget fog a várostól elvonni.  
 
Huszár Gábor: Szavazás következik.  
 

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

határozatot hozta. 
 

129/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért a 
szentgotthárdi 0284/37, illetve 0284/16. hrsz.-ú ingatlanokon zárt kutyafuttató kialakításával, 
a kialakításhoz szükséges forrást saját költségvetésben biztosítani fogja abban az esetben, ha 
egy, első sorban a kezdeményező kutyatartók által alapított szervezet az önkormányzattal 
kötött írásbeli megállapodásban vállalja a részvételt a tervezett zárt kutyafuttató 
fenntartásában és üzemeltetésében. A Képviselő – testület a szervezet létrehozatalát követően 
a zárt kutyafuttató kialakítására visszatér.  
 
A zárt kutyafuttató létesítésére költségvetési valamint lehetőségek szerint pályázati forrást 
kell keresni.  
 
 
Határidő: döntésről kiértesítés azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
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11./ Napirendi pont: 
Leader pályázati lehetőség a színház felújítására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: Korábban döntöttünk arról, hogy támogatjuk a Színház épületének felújítását 
a Leader pályázat keretében, amelyhez 3.610.221,- Ft önerőt biztosítunk. A legutóbbi testületi 
ülés óta azonban a vállalkozó ajánlata kiegészült kettő db hővisszanyerő összekötésével. 
Szükség van a határozat újbóli elfogadására a végleges összegek mentén. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 
130/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Önkormányzati 
fejlesztések támogatása”, VP6-19.2.1.-68-7-21 kódszámú pályázati felhívásra 
vonatkozóan 20.194.466,- Ft projekt összköltséggel, 16.155.573,- Ft támogatást 
igényelve. A „Szentgotthárdi színház fejlesztése” címmel benyújtandó támogatási 
kérelem a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 7. cím alatt, a szentgotthárdi 15 hrsz-on 
található Színház szellőző- és légtechnika rendszerének fejlesztését célozza. 
Kedvező elbírálás esetén Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja a 4.038.893,- Ft 
önerőt a 2022. évi költségvetés terhére.  

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1. pont elfogadásával 

párhuzamosan - a 102/2022. számú képviselő-testületi határozatot visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  
                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
 
12./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség a Hianz Tájház felújítására. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
 
Huszár Gábor: A 67/2022. sz. képviselő-testületi határozatban megítélt 210.000,- forinton 
felül - további 825.000,- forintot kell biztosítanunk a pályázathoz. A pályázati alap terhére ezt 
meg tudjuk tenni. 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. 
 

131/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TLA/NEPI2022/805417 
azonosítószámú, „Hianz ház felújításának szakmai előkészítése” pályázat megvalósításához 
szükséges saját forráshoz – a 67/2022. sz. képviselő-testületi határozatban megítélt 210.000,- 
forinton felül - további 825.000,- forintot biztosít a  2022. évi költségvetési pályázati alap 
terhére. 
 
Határidő: a pályázat megvalósítására: 2022. augusztus 31. 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

          dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
          Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 

 
 
13./ Napirendi pont: 
A rábakethelyi Piéta szobor felújítása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: A szobor és talapzata igen rossz állapotban van. Helyi szakemberrel 
felmérettük és javaslatot is kértünk a helyreállítás módjára. Felújításra és megerősítésre van 
szükség sürgősen, méghozzá a téli fagyok beállta előtt. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben 
nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

 
132/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rábakethelyi 
templom északi fala mellett, a temető területén álló Piéta szobor előterjesztésben 
megfogalmazottak szerinti felújítását. Ennek kapcsán támogatja a Brenner János Emlékhely 
Alapítvány 1. számú melléklet szerinti kezdeményezését és 1.400.000,- Ft + ÁFA összegű 
támogatást biztosít a Brenner János Emlékhely Alapítványnak az általános tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrás v. 
               Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
 
14./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
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Huszár Gábor: Az Alapítvány azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2022. 
évi badacsonytomaji művészeti tábor költségeihez anyagi hozzájárulást biztosítani 
szíveskedjen. Nekem egyértelmű, hogy táborozás alatt, az az igazi tábort értem, amikor a 
gyerek elutazik, ott alszik, kiszakad a családi körből. Ebből az előterjesztésből nem tudom 
kiolvasni, hogy akkor a szülők felé a táborozási költség ennyivel csökken? 
 
Kovács Márta Mária: A szállás és az utazási költség jelentős. Jó szívvel ajánlom 
elfogadásra.  
 
Huszár Gábor: A szülők felé közölt költségek akkor csökkeni fognak. Szavazás következik.  
 

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

határozatot hozta. 
 

133/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Szentgotthárdi Muzsikáért 
Alapítvány (Szentgotthárd, Deák F. u. 1.) által szervezett 2022. évi badacsonytomaji 
művészeti tábor költségeihez anyagi hozzájárulást biztosít 800.000,-Ft összegben a 2022. évi 
táboroztatási keret terhére. Az összeget az önkormányzat – a támogatási szerződés megkötése 
után - 2022. július 31. napjáig kiutalja a támogatott részére, az elszámolási határidő: 2022. 
október 15.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  
 
 
15./ Napirendi pont: 
A csíksomlyói Csibész Alapítvány Árvácska együttesének szentgotthárdi látogatása. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: Egy busznyi, zömmel árva gyerekek érkeznek városunkba. Jó szívvel 
ajánlom a Testület figyelmébe. hogy a Fürdő által megküldött árat elfogadjuk. Én pedig 
ígéretet tettem arra, hogy kerítek forrást délutáni pizzázásra.  
 
Kovács Márta Mária: Én felajánlom saját forrásomból, hogy a Fürdőben fagyira vendégeim 
lesznek a gyerekek. 
 
Huszár Gábor: Köszönjük a felajánlást. Szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 8 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 
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134/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csíksomlyói Csibész 
Alapítvány Árvácska együttesének szentgotthárdi látogatását  290.752,-Ft-tal támogatja a 
táborozási alap terhére.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  
 
 
16./ Napirendi pont: 
Sport Mindenkié Egyesület – kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 18. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: A Sport Mindenkié Egyesület elnöke itt volt a bizottsági ülésen, a Spartan 
Race World Championshipen való részvételhez 300.000, - Ft-os anyagi támogatást kért. A 
bizottság megszavazta a kérelmüket. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, 
szavazás következik.  
 
 

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

határozatot hozta. 
 

135/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Sport Mindenkié Egyesület 
(9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 17/B.) kérelmét 300.000, - Ft összegben támogatja, a 2022. 
évi Diáksport keret terhére, azzal, hogy az egyesület az Önkormányzatot a rendelkezésre álló 
felületein támogatóként feltünteti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
         Kovács Ágnes pénzügyi vezető  
 
17./ Napirendi pont: 
A Horgász Egyesület támogatási kérelme elektromos tricikli beszerzéséhez. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság / 
 
Huszár Gábor: A Horgász Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 
Hársas-tónál meglévő, megnövekedett feladatok ellátása érdekében egy elektromos 
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teherszállító tricikli beszerzéséhez járuljunk hozzá. Labritz Béla alpolgármester jó szívvel 
támogatja. Van-e kérdés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

határozatot hozta. 
 

136/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horgász Egyesület 
Szentgotthárd – (Szentgotthárd, Toldi M. u. 9/A. szám alatti egyesület) kérelmét támogatja és 
a Hársas – tónál a hulladékgyűjtési feladatok és egyéb fenntartási feladatok segítése 
érdekében 800.000,- Ft támogatást biztosít egy, az előterjesztés melléklete szerinti 
paraméterekkel rendelkező elektromos tricikli beszerzéséhez a 2022. évi tartalékkeret terhére. 
Az önkormányzat a támogatás összegét – a támogatási megállapodás megkötése után - 2022. 
július 15. napjáig kiutalja a támogatott részére, az elszámolási határidő: 2022. szeptember 15.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző  
 
 
18./ Napirendi pont: 
Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása – Zsida 729/5 hrsz-ú telket 
magába foglaló telektömb – Rábatótfalu 3980/10 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb.  
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

 
137/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 729/5 

hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb vonatkozásában az alábbi településrendezési 
illeszkedési követelményeket állapítja meg: 

 
A szentgotthárdi 729/5 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömböt a Szentgotthárd 
város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.) 
Önkormányzati rendelet szerinti beépítésre szánt terület – lakóterület – kertvárosias 
lakóterület – Lkek-O-Sz 2 jelű építési övezetbe kell sorolni.  Vonatkoznak rá az 
önkormányzati rendeletben erre az építési övezetre megállapított előírások.   
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2.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3980/10 

hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb vonatkozásában az alábbi településrendezési 
illeszkedési követelményeket állapítja meg: 
 
A szentgotthárdi 3980/10 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb a Szentgotthárd 
város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.) 
Önkormányzati rendelet szerinti beépítésre szánt terület – lakóterület – falusias 
lakóterület – Lfk-OSZ 1 jelű építési övezetbe van sorolva. Vonatkoznak rá az 
önkormányzati rendeletben erre az építési övezetre megállapított előírások a 22 § (4b) 
bekezdés kivételével.   
  

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
 
19./ Napirendi pont: 
Ingatlanértékesítés Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26.. 
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
Huszár Gábor: A felhívásra a megadott határidőig Németh Gábor nyújtott be pályázatot, a 
meghirdetett 800.000.-Ft vételárért.  Pályázata érvényes, a bánatpénz befizetésre került. 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
138/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának  kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 26. 9. 
a. sz. alatti 1031/A/9 hrsz-ú, 42 m2 területű raktár megnevezésű belterületi ingatlant 
800.000.- Ft vételáron a vételi ajánlatot adó Németh Gábor 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi 
u. 75. sz. alatti lakos részére értékesíti, az Adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul a 
111/2022. sz. Testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel. A 
vételár ÁFA mentes, a befizetett 80.000.-Ft bánatpénz a vételárba beszámít. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 
átvezettetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár kifizetésének végső határideje a döntés 
kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 
vezető-főtanácsos 
 



26 
 

20./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, Széll K. tér 21. társasház ingatlanrész értékesítése. 
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Megyeri Eszter és Megyeri Ágnes társasház közös tulajdonát képező ingatlanrészből 
szeretnék a lakásukhoz tartozó 23-as sorszámmal jelölt tüzelőtárolót megvásárolni. A tároló 
értékét a MOHL-Gotthárd Ingatlan Kft 265.145,-Ft-ban állapította meg. A társasházban lévő 
további két tulajdonostárs is támogatja az értékesítést. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben 
nincs hozzászólás, szavazás következik. 

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

határozatot hozta. 
 

139/2022. 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, illetve annak tulajdonosai által kizárólagosan használt 23-as sorszámú 
tüzelő tároló értékesítéséhez a MOHL-Gotthárd Ingatlan Kft. által 2022.06.17-n készített 
értékbecslésében szereplő 265.145.-Ft vételáron Megyeri Eszter és Megyeri Ágnes 9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 21. A. lh. I/1. szám alatti lakosok részére történő értékesítéséhez.  
A Képviselő-testület hozzájárul az értékesítéshez kapcsolódóan a társasház alapító okiratának 
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 felet terhelik. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
 
 
21./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, 1576 hrsz.-ú ingatlan ajándékozása. 
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 23. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
Huszár Gábor: Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Nagy 
tisztelettel köszönjük a felajánlást. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, 
szavazás következik. 
 
 
 
 

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

határozatot hozta. 
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140/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés 
2. sz. mellékletét képező, Szentgotthárd, belterület  1576 helyrajzi számú, kivett épület 
megnevezésű, 284 m2 területű ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződést, melyben 
Thalhammer Orsolya Mária Ausztria, 8330 Feldbach, Oedt 53. sz. alatti lakos 
(továbbiakban: ajándékozó) ¾ arányú tulajdoni részarányát Szentgotthárd Város 
Önkormányzat részére elajándékozza.  Az ajándékozás tárgyát képező ingatlan tulajdoni 
illetőségnek értéke: 1800.-Euro. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 
Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
 
 
22./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd, 2264 hrsz.-ú ingatlan ajándékozása. 
Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 
Előterjesztés: 24. számú melléklet 
Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 
 
Huszár Gábor: Az ingatlan Szentgotthárd - Rábafüzesen található a Déryné út végén. Az 
épületet és környezetét benőtte a gaz, teljesen kaszálatlan emiatt szólítottuk fel a 
tulajdonosokat a terület rendbetételére. Nagy tisztelettel köszönjük a felajánlást. Kérdés, 
hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

 
141/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés 
2. sz. mellékletét képező, Szentgotthárd, belterület  2264 hrsz. alatt felvett, természetben a 
9955 Szentgotthárd, Déryné u. 13. szám alatt nyilvántartott, "kivett lakóház, udvar” 
megnevezésű, 1630 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződést, melyben 
Zsidai Ilona Anna 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 6. és Zsidai Tibor László 9552 
Vásárosmiske, Kossuth u. 74. sz. alatti lakosok együttesen 3/8 arányú tulajdoni részarányát 
Szentgotthárd Város Önkormányzat részére elajándékozzák.  Az ajándékozás tárgyát képező 
ingatlan tulajdoni illetőségnek értéke: 1.800.000-Ft. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 
Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt vezető-főtanácsos 
 
 
23./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester 
Előterjesztés: 25. 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: Az anyagárak folyamatos drágulása miatt a legalacsonyabb összegű ajánlat is 
magasabb, mint a pályázatban év elején tervezett költség. Most a saját forrásnak a 2022. évi 
költségvetésből biztosítandó összegét pontosítja. A pályázati támogatásból megvalósuló 
sporttelep főépület felújítással párhuzamosan fel kellene újítani az épület végében 
elhelyezkedő, leromlott állapotú, nézők által használható mosdókat is. Kérem az elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

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

 
142/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2022. számú határozat 

alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, „A 
szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása" címmel (9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 57., hrsz: 93/2) benyújtott és elnyert pályázati projektjének 
költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 

FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 
ÖSSZEGE 

Tetőfelújítás, homlokzati 
hőszigetelés és födém szigetelés   

37.309.248,- 17.170.486,- 20.138.762,- 

Ablakcsere 500.000,- 250.000,- 250.000,- 
Műszaki ellenőr költsége 300.000,- 150.000,- 150.000,- 

ÖSSZESEN: 38.109.248,- 17.570.486,- 20.538.762,- 

 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 
20.538.762,- Ft összegben biztosítja a 2022. évi költségvetés terhére. 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi Városi 

Sporttelep (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57.) főépületében a nézők által 
használható hátsó mosdók, komplex felújítását támogatja, az ahhoz szükséges saját 
forrást összesen legfeljebb 7.962.900,- Ft összegben biztosítja a 2022. évi költségvetési 
tartalék terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
                Kozó-Németh Eszter projektmenedzser 
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
                Kovács Ágnes pénzügyi irodavezető 
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EGYEBEK 
 
Kovács Márta Mária: A Kertbarátok aggályait szeretném elmondani. Az egyik bérlő tavat 
ásott, többen aggódnak a balesetveszély, a szúnyogok szaporodás miatt.  
A Szent Erzsébet utca rendezése ügyében történt valami? 
 
Labritz Béla: A mai reggeli információ szerint, ahogy nevezi, a halas tó miatt, a környékbeli 
összes Norton kút kimerült. A többi gazdának miatta nincs víz a kútjában. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: A terület önkormányzati tulajdon, ami nem a tavat létesítő illetőé, a 
Kertbarátok Egyesülete kapta arra a célra, hogy tagjai mezőgazdasági tevékenységét vagy 
rekreációját szolgálja. Ebbe nem fér bele, hogy halas tavat építsenek. Ezt rendezni kell.  
Bartakovics Andrea: Az Arany János Általános Iskola megszervezet a napközis táborát, 
amihez az önkormányzat támogatást nyújtott. Nagyon jól sikerült a tábor, élvezték a 
gyerekek. Köszönjük szépen a támogatást.  
 
 
Huszár Gábor polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 16:40 órakor 
bezárja.  
 
 
 

K. m. f. 

 
 
 
Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző  

 


	Javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé a „Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022.”,valamint zárt ülésen tárgyalja a:
	- Halhatatlanok Aranykönyvébe javaslat.
	- Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre.
	- „Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat.
	- Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.
	Kovács Márta Mária javasolja, hogy vegyék le a tárgysorozatból a „Javaslat a polgármester jutalmazására.” - című napirendi pontot.
	A Képviselő-testület 4 igen , 0 tartózkodás , 4 nem arányú szavazással nem veszi tárgysorozatba a „Javaslat a polgármester jutalmazására.” - című napirendi pontot.
	Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem veszi tárgysorozatba a „Javaslat a polgármester jutalmazására.” - című napirendi pontot.
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