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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/164-29/2022. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 26-án 

14:00 órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

    Bartakovics Andrea, 

Dr. Sütő Ferenc, 

 Dr. Haragh László, 

Vörös Gábor, 

 Dömötör Tamás képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

 Dr. Krajczár Róbert Hatósági és Koordinációs ügyek vezető,  

Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 

Kovács Ágnes Pénzügyi vezető, 

Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van:  Kovács Márta Mária, 

Orbán Viktor képviselők, 

Koszár András nem képviselő alpolgármester, 

 

Meghívott vendég: Varga Ferenc r.alezredes, 

Dr. Orbán István Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi 

Járási Hivatala Hivatalvezető, 

Gál József SZET Szentgotthárdi Kft. Ügyvezető, 

Légrády Rita Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. 

Ügyvezető, 

Hrabovszky-Orth Katinka, Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Elnöke, 

Nagy Gergely a Gotthard-Therm Kft. Ügyvezető, 

Treiber Mária a sajtó képviselője 
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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 7 fővel. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja: A Gotthárd-Therm Fürdő 

működtetése című előterjesztést. 

 

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

határozatot hozta. 

 

 

183/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a: 

 

- A Gotthárd-Therm Fürdő működtetése 

 

a 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: 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A 2023. évi vagyongazdálkodási 

irányelvek elfogadása. 

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/ 

 

3./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 
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4./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

  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/ 

 

KÜLÖNFÉLÉK 

 

5./ Napirendi pont: 

Költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 7. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

6./ Napirendi pont: 

Helyi adórendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 8. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

7./ Napirendi pont: 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és ártalommentes 

elhelyezésével kapcsolatos rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

8./ Napirendi pont: 

 „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíj rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

9./ Napirendi pont: 

Energia megtakarítást célzó intézkedések. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. 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/ 

 

10./ Napirendi pont: 

Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről. 

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: 

TOP csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztés költségei – Máriaújfalu járda. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

 

12./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

13./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Énekegyesület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. számú melléklet 

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

 

14./ Napirendi pont: 

Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása – Zsidahegy 2054 hrsz.-ú telket 

magába foglaló telektömb. 

Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 16. számú melléklet 

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

 

15./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása.  

Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 17. számú melléklet 

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

 

 

 

 

EGYEBEK 

 

 

  



5 
 

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. 

 

Szeptember 15-én: Szombathelyen a Társulási Tanács ülésén Labritz Béla alpolgármester úr 

vett részt. Ezen a napon Bűnmegelőzési Bizottsági ülést tartottunk. 

 

Szeptember 16-18-ig: a németországi Walldürn város és Montereau-Fault-Yonne 

(Franciaország) testvérvárosi kapcsolatának 50. évfordulója alkalmából Walldürnben 

megrendezett ünnepségen Labritz Béla alpolgármester úr, Dr. Haragh László képviselő úr és 

Hrabovszky-Orth Katinka a PKKE vezetője képviselte városunkat. 

 

Szeptember 18-án: Bodorkós Imre atyával Heiligenkreuzban látogattunk, megáldásra került a 

Boldog Brenner János közösségi ház.  

 

Szeptember 19-én: Budapesten Dr. Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források 

felhasználásáért felelős miniszterrel tárgyaltam, majd a Hotelban az Őszi partnertalálkozón 

vettem részt. 

 

Szeptember 20-án: a Fürdő energetika kapcsán egyeztettünk. 

 

Szeptember 22-én: a soron következő háziorvosi megbeszélésen vettem részt. 

 

Szeptember 23-án: Pannon Kapu Kulturális Egyesület kapcsán egyeztettünk. 

 

Szeptember 26-án: kínai befektetőkkel tárgyaltam. Majd Révész Máriusz államtitkár úr 

kollégájával egyeztettem. 

 

Szeptember 27-én: nagyvezetői értekezletet tartottunk. Szombathelyen a hulladékszállítás 

kapcsán tartott egyeztetésen Labritz Béla alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat. 

Majd a soron következő kistérségi ülésen vettem részt. 

 

Szeptember 28-án: Szombathelyen a Vasivíz Zrt. közgyűlésén vettem részt. E napon 

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

 

Október 2-án: a rábakethelyi városrész főződélutánján vettem részt. 

 

Október 4-én: a Hotel Lipában, az 5. Szentgotthárdi Fórumon köszöntöttem a megjelenteket. 

A Fórum célja a magyar-szlovén együttműködés támogatása, a közös fejlesztések 

előmozdítása. 
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Október 5-én: a Megyeházán a Rába vízi projekttel kapcsolatban tárgyaltam. Majd az 

intézményvezetőkkel az energiacsökkentés – elsősorban fűtés, villamosenergia – megoldása 

kapcsán egyeztettünk. 

 

Október 6-án: rendkívüli bizottsági és testületi ülést tartottunk. Majd Rátóton az Aradi 

Emlékparkban, az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából megrendezett megemlékezésen 

vettem részt. 

 

Október 7-én: Felsőszölnökön a határátkelő 30. évfordulója alkalmából megrendezett 

ünnepségen vettem részt. A Színházban megrendezett fotókiállításon Labritz Béla 

alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat. 

 

Október 11-én: a Templomtér kapcsán egyeztettünk. 

 

Október 12-én: pályázati, és kaszagyári megbeszélést tartottunk. Majd Szombathelyen a Fürdő 

légtechnikájával kapcsolatban tárgyaltam, ahol jelen volt Dr. Dobos Adrienn pályázati 

ügyintéző. 

 

Október 13-án: apparátusi értekezletet tartottunk a hivatal dolgozóival. Majd a Bűnmegelőzési 

Bizottsági ülésen vettem részt. 

 

Október 14-15-én: került sor a „Négy nemzet tornájára”, valamint a Szentgotthárdi Sport- és 

Szabadidőközpont ünnepélyes megnyitójára, ahol köszöntöttem a megjelenteket.  

 

Október 18-19-én: Balatonfüreden az Infotér Konferencián vettem részt. 

 

Október 20-án: Dénes Károlyt, a Katasztrófavédelem megbízott körmendi kirendeltség 

vezetőjét fogadtam hivatalunkban, ahol két kollégájának adtam át ajándékot kitüntetésük 

kapcsán, jelen volt Dr. Dancsecs Zsolt jegyző úr is. 

 

Október 22-én: Walldürn testvérvárosunk képviselőit fogadtam hivatalunkban. 

 

Okbeber 23-án: városunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 

megrendezett ünnepi megemlékezésen vettem részt. 

 

Október 24-én: tartotta ülését a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság. 

 

Október 25-én: a Sporttelep kapcsán egyeztettünk, jelen volt Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

ügyintéző. Majd az Idősügyi Tanács ülésére került sor. E napon az Önkormányzati Erőforrások 

és Szociális Ügyek Bizottsága tartotta ülését. 

 

Október 26-án: 3 fő tett állampolgársági esküt. 

 

polgármester szabadsága: 

2022. október hó: 

 

Tervezett szabadság Ténylegesen igénybe vett szabadság 
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2022.12.31-ig kivehető szabadságok száma:      

Előző évről áthozott:               24 nap 

Alapszabadság:                       39 nap                               

Összesen:                               63 nap 

Maradvány:                           33 nap                                                

Szeptember 19-23.                     5 nap 

Október 10-15.                           6 nap 

Összesen:                                11 nap 

 

 

Dr. Sütő Ferenc: Október 8-án Szlovéniában Belatincben egy nagyszabású katolikus találkozó 

volt három nemzet Magyarország, Szlovénia és Horvátország részvételével. Magyarországról 

első alkalommal érkeztek zarándokok és ebben Szentgotthárd járt élen.  

 

Dr. Haragh László: Október 6-án a Képviselő-testület a város és több civil szervezet nevében 

méltó gyertyagyújtást szerveztünk a Hősök szobránál, hőseink emlékére. Október 2-án 

főzőversenyt rendeztünk - köszönöm szervezést azoknak, akik ebben részt vettek.  

 

Dömötör Tamás: Szeptember 20-án Jakabházán volt a városrészi ülésünk, itt is szeretném 

megköszönni, hogy megtörtént a Mindenki keresztje felújítása. Sürgető és fontos feladat, hogy 

Jakabháza a csatornarendszerre csatlakozzon. Ha lehetséges, a már rég megígért, a temetőhöz 

vezető vízvezeték kiépítése, a vizesblokk felújítása megvalósuljon, ebben nagyon bízik a 

városrész.  

 

Labritz Béla: Mindenszentek közeledtével, szeretném megköszönni a SZET Kft. munkáját. A 

Rábatótfalui temető méltó az ott nyugvóknak, hosszú évek után lebontásra került a ravatalozó 

épülete.  

 

Bartakovics Andrea: Zsidán is volt megbeszélés a városrészi vezetőkkel és a Tűzoltó 

Egyesülettel. Az egyesület vállalta a kultúrház felújítását, elkezdődtek végre a munkák 

szeptemberben. A Tűzoltó Egyesület használt cserepet vásárolt, sokat spóroltak, nagyon jól 

gazdásodnak a pénzzel.  

 

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

 

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

határozatot hozta. 

 

184/2022. 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 
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2./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A 2023. évi vagyongazdálkodási 

irányelvek elfogadása. 

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: Mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság egyhangúan elfogadásra 

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

 

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

határozatot hozta. 

 

 

185/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Irányelveit az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             valamint: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

 

3./ Napirendi pont: 

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 5. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottságunk szinte ugyanazokat a határozati javaslatokat javasolja 

elfogadásra, ezért majd a 9 pontot lehetőség szerint tömbösítve teszem fel szavazásra. Nagy 

tisztelettel köszöntöm Varga Ferenc őrsparancsnok urat. 

 

Varga Ferenc: Szentgotthárd közlekedési helyzete, a szentgotthárdi járás nélkül nem 

értékelhető. 2022. évben, az első 9 hónapban mindösszesen 16 közlekedési baleset történt a 

járás területén, Szentgotthárd városában halálos kimenetű közlekedési baleset nem volt, sajnos 

a járás területén két esetben. Iskola rendőr, Városi Baleset-megelőzési Bizottság, 

bűnmegelőzési tanácsadó működik Szentgotthárdon a közlekedésbiztonság területén. 

 



9 
 

Bartakovics Andrea: Az iskolák igénybe veszik a rendőrök szolgáltatásait, hiszen a legutóbbi 

nevelési értekezletünkön egy rendőr tartott előadást nekünk, illetve most az én osztályomban is 

havi egyszer egy rendőr tart foglalkozást osztályfőnöki óra keretében a gyerekeknek különböző 

témákban.  

 

Dr. Haragh László: Az autók között felnőtteket is lehet látni elektromos rollerrel cikázni. Ez 

járműnek számít, van joguk az úton közlekedni? Rájuk mi vonatkozik? 
 

Varga Ferenc: A mai napig a rollert a KRESZ nem ismeri. Ha valaki balesetet vagy kárt okoz 

ezzel, az szankcionálható. 

 

Huszár Gábor: Nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

186/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd, Örökzöld utca Rábakethely városrész irányába történő 

egyirányúsírásával az utca zsidai városrészi temetőhöz vezető kereszteződése és a Zöld 

Mező utca közötti szakaszán.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kezdeményezi az 

állami közútkezelőnél, hogy vizsgálja meg a 8-as számú főúton a tehergépjármű 

forgalom Jakabháza városrészre történő behajtása korlátozásának lehetőségét. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

3. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8-as számú főúton a 

Szentgotthárd-Jakabháza városrész be-, illetve kijáratánál lévő sebesség előjelző 

berendezés cseréjére költségvetési forrást nem tud biztosítani. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 

Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen 30 km/h-ás korlátozott sebességű övezet 

kialakításával, illetve behajtani tilos kivéve célforgalom korlátozás elrendelésével. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
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5. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Pável Á. ltp. 2. ingatlantól nyugatra eső útszakasz 20 méteres szakaszán megállási 

tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2022. évi költségvetése 

út – híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2022. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

6. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd-

Rábatótfalu városrészen a templom mögötti útszakaszon a vegyesbolt oldalán 

„Munkanapokon 7-16 óra között, kivéve áru ki-, berakodás” kiegészítő táblával ellátott 

várakozási tilalom elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet a 2022. évi 

költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.  

 

Határidő: 2022. december 20. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

7. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárd, Rákóczi F. utca 1344. hrsz-ú szakaszán várakozási tilalom helyett 

megállási tilalom elrendelést. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

8. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Wesselényi 

utcában 30 km/h-ás sebesség korlátozás, valamint az utca mindkét oldalon várakozási 

tilalom elrendelését. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

9. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd, 

Honvéd utca 2. szám előtti ingatlannál 2023. április 30-ig megállási tilalom elrendelését. 

 

Határidő: 2023. április 30. 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
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4./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 6. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, egyhangúan elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Haragh László: A szokott módon kiterjedt, alapos, szakmailag magas szintű beszámolót 

kaptunk. Szeretném megköszöni a dolgozók előző évben végzett lelkiismeretes kiemelkedően 

magas szintű szakmai munkáját. 

 

Huszár Gábor: Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

187/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól” szóló testületi anyagot 

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

Szentgotthárd, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas 

Bölcsődéje szakmai munkáját jónak értékeli és köszönetét fejezi ki az intézmények 

vezetőinek és dolgozóinak. A Tájékoztatót elfogadásra javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Társulási Tanácsnak. 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                     Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                     Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, 

Közösségi Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is 

működtetni kívánja és javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának a szolgáltatások további működésének biztosítását a kistérség 

területén. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök 
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KÜLÖNFÉLÉK 

 

5./ Napirendi pont: 

Költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 7. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Van-e 

ezzel kapcsolatos kérdés? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem 

rendeletalkotás! 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) 

önkormányzati rendeletét, Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022.évi 

költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

6./ Napirendi pont: 

Helyi adórendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

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: Szintén mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 

Az nem járja, hogy van egy értékes terület, amit valaki megvesz azért, hogy ott fejlesztések 

valósuljanak meg, utána fejlesztés nem valósul meg, hanem éveken keresztül áll a terület. Ezért 

is hoztuk meg 2011-ben azt a rendeletet, hogy a be nem épített iparilag fontos területekért adót 

fogunk beszedni, ennek volt egy kiskapuja, ha letettek oda egy kis épületet, néhány 

négyzetméteres faházat, akkor az már építménynek számított és így kikerülte az adórendeletet. 

Ezt kívánjuk most felülírni. Kérdés van-e? Amennyiben nincs, szavazás következik. Figyelem 

rendeletalkotás! 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 27.) 

önkormányzati rendeletét, a helyi adókról szóló 22/2015. (X.I.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

7./ Napirendi pont: 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és ártalommentes 

elhelyezésével kapcsolatos rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 9. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Régi 

partnerünk a Lenti Hulladékkezelő Kft., változnak a díjak az energiaválságra hivatkozva. Én 

kénytelen vagyok elfogadni ezeket az előterjesztéseket, nem mindig értek egyet az emelések 

iránti kérelmekkel. Azt gondolom, ami itt előttünk van, ez még kezelhető.  

Szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás! 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 27.) 

önkormányzati rendeletét, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 4/2019. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

 

8./ Napirendi pont: 

 „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíj rendelet módosítása. 

Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Előterjesztés: 10. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Lehetőség lesz, az éves 

pénzügyi keret mértékéig, másik kategóriában több fő támogatására is. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem rendeletalkotás! 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) 

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

(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

9./ Napirendi pont: 

Energia megtakarítást célzó intézkedések. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 11. számú melléklet 

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

  3. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: A legnehezebb előterjesztés ebben a félévben, ebben egészen biztos vagyok. 

Folyamatos egyeztetésben voltunk az intézményvezetőkkel. Az energetikai díjakról nem volt 

információnk, október elején érkeztek meg. A számlákról tudtuk, hogy mennyi energia, 

gázfogyasztás volt tavaly. A Színházban a programok miatt, szeptemberben 3 napig ment a 

fűtés, leolvastuk az órát, naponta elment 4 gigajoule, 1 gigajoule Szentgotthárdon 50.330,- Ft. 

660.000,- Ft lett a 3 nap fűtés, akkor ezt szorozzák ki, ha télen egy hónapban menne a fűtés. Ez 

kigazdálkodhatatlan. De nekünk most ezzel kell együtt élni, ezt kezelnünk kell a városban. 
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Nagyon remélem, hogy vissza fog állni az élet, drágább lesz minden, de nem ilyen. Ezekért 

hoztuk meg a javasaltokat.  

 

Vörös Gábor: A karácsonyi díszkivilágítást azért kértem, mert mindenki érzi a drágulást, 

legalább ez ne nyomassza a lakókat, hogy nem világítjuk ki a várost. Polgármester úr azt 

elfelejtette, mondani, hogy Farkasfa, Máriaújfalu városrészen a háziorvosi rendelést igénybe 

vevőknek igény szerint kisbusz biztosítását.  

 

Huszár Gábor: Az orvosi szolgáltatás se fog működni a fűtési szezonban a városrészen, be 

kell jönni a központi helyre. Ígéretet tettünk arra, hogy Farkasfán, megállva Máriaújfaluban, 

egyeztetett napon, a kisbusz szállítja az embereket, esetleg Jakabházát is be lehet venni. A 

karácsonyi díszkivilágítás mélyebb problémákat feszeget, ha mi segítséget várunk az energia 

racionalizálás tekintetében, akkor nekünk meg kell mutatni, hogy mindent megtettünk azért, 

hogy ne legyen felesleges energiafelhasználás. A karácsonyi kivilágítás szép, lelket emelő, de 

nélkülözhető.  

 

Dr. Sütő Ferenc: Tudva levő dolog, hogy a túlélésünk érdekében kell meghozni ezeket a 

drasztikus lépéseket energia megtakarítás címén. Mekkora megtakarítás tud a város megtenni?  

 

Huszár Gábor: Ha mindenki ezt be tudja tartani, akkor összességében 30-35%-ot tudunk a 

tavalyihoz képest  

 

Dr. Sütő Ferenc: Az Időutazó Múzeum szeretném, ha ugyan olyam módon működne, mint a 

Pável Ágoston Múzeum, csak előzetes bejelentkezés alapján lenne látogatható. Nem szerencsés 

most átadnunk ebben az energiaválságban az épületet a közönség számára, lehet, szerencsésebb 

lenne megvárni a tavaszt, ha már ennyit vártunk arra, hogy megnyíljon. 

 

Huszár Gábor: Az Időutazó Múzeumban működik a Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai 

Nonprofit Kft., ez egy komplex működtetés. Az épület energetikai működtetése nem függ az 

elszabadult energia áraktól, van napelem az épületen és jó villamos energia szerződése van. 

Ugyanakkor elvárjuk a takarékossági intézkedéseket.  

 

Dömötör Tamás: Mikor adjuk át a spotcsarnokokat az egyház részére?  

 

Huszár Gábor: Már szóban megtettük az ajánlatot, tárgyaltunk, azon vagyunk, hogy az iskolák 

tornaterme átkerüljön az egyházhoz.  

 

Bartakovics Andrea: Sütő képviselő úrral értek egyet. Ha már működtetni akarjuk az Időutazó 

Múzeumot, mert attrakció, akkor ne 21 fok, hanem 20 fok legyen az irodában, nem 18, hanem 

14 fok legyen a wc, raktár és egyéb helyeken. Akkor legyen fűtés, ha bejelentkezettek vannak 

a játéktérben, spóroljunk már azon is.  

 

Huszár Gábor: Még egyszer mondom a Sportcsarnok, Fürdő, Időutazó Múzeumnál a korábban 

megkötött 29Ft/kW villamos energia árunk van. Igen néhány ezer Ft-ot lehet spórolni, az is 

pénz, akkor hozzunk úgy határozatot, hogy nem 21 fok, hanem 20 fok, nem 18 fok, hanem 16 

fok.  
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Dr. Haragh László: Tudjuk, hogy nagyon sok érdek fog sérülni, de itt arról van szó, hogy vagy 

túlélünk, vagy nem. Vegye mindenki tudomásul, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, az energia 

költségek miatt.  

 

Huszár Gábor: Nincs több hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

188/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint fogadja el a „Szentgotthárd Város Önkormányzatának Energia megtakarítási 

intézkedési terve 2022. november 01-től” című dokumentumot az alábbi kiegészítésekkel, 

módosításokkal:  

 

 

• A városrészi közösségi épületekben az idei fűtési szezonban csak a fagyvédelemmel 

kapcsolatos fűtés biztosítható, kivétel legfeljebb egy - egy nap, amennyiben lesz 

városrészi karácsonyi rendezvény és/vagy városrészi Mikulás és ezek a programok 

máshol nem oldhatók meg. Az igényt az Önkormányzat felé kellő időben jelezni 

kell. 

• Könyvtár épületében (Széll Kálmán tér 9.) a helyiséghasználatot tömbösíteni kell, a 

nem használt épületrészeket temperálni kell.  

• A Szentgotthárdi Sport- és Szabadidő Központ (Kossuth L. u. 57.) csarnok 

épületében csak az élő füves labdarúgó edzés és bajnoki mérkőzés után lehetséges a 

zuhanyozási lehetőséget biztosítani.  

• A küzdőtéren bajnoki mérkőzéseken csak legfeljebb 50 fő nézőszám felett a játékidő 

alatt üzemeltethető a légkezelő berendezés. 

• Időutazó Múzeum épületében (Széll Kálmán tér 1.) az idei fűtési szezonban 

irodában, recepción, vendéglátó térben és a játéktérben legfeljebb 20 °C fok, a raktár 

helyiségekben, közösségi illemhelyen legfeljebb 16 °C biztosítható.  

• Karácsonyi díszkivilágítás csak abban az esetben lehet, ha ennek költségeit 

vállalkozói vagy egyéb adományokból finanszírozni lehet.   

• Igény szerint kisbusz biztosítása Farkasfa, Máriaújfalu, Jakabháza városrészeken a 

háziorvosi rendelést igénybe vevők számára. Ennek további részleteit külön kell 

meghatározni. 

• A Városi Fúvós zenekar számára szükség esetén egy próbaterem helyét egyeztetni 

kell. 

 

Határidő:  2022. november 01.  

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

 

10./ Napirendi pont: 

Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 12. számú melléklet 

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

Bizottsága/ 

 

Huszár Gábor: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

189/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

Önkormányzata által biztosított Közétkeztetésről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

11./ Napirendi pont: 

TOP csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztés költségei – Máriaújfalu járda. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 13. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: Itt most 12 millió Ft-os plusz teher van, amit a 2023. évi költségvetés terhére 

tudunk megvalósítani. A bizottság elfogadásra javasolja. Szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

190/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 

azonosítószámú, „Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” című projekt 

megvalósításához kapcsolódóan a Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen járda felújítására - a 

pályázati projekten kívül, a V/35/2021. számú határozatban megítélt 33.000.000,- Ft önerőn 

felül – további legfeljebb 12.101.383,- Ft -ot biztosít a 2023. évi költségvetés terhére.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
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12./ Napirendi pont: 

Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 14. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A Szentgotthárdi Civil Fórum a 124.300,- Ft összegű támogatás 

maradványösszegét egyéb célra kívánják felhasználni, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

191/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Civil Fórum 

kérelmét támogatja, így egyetért azzal, hogy a 85/2022. számú Képviselő-testületi határozat 

szerint elnyert támogatás 40.467,- Ft maradványösszegét a civil  szervezet a civil iroda (Széll 

K. tér 11.) mosdójának helyreállítására fordíthatja. A korábban megkötött szerződést ennek 

megfelelően módosítani kell, az elszámolási határidő: 2022. december 31.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző      

 

 

13./ Napirendi pont: 

Szentgotthárd Énekegyesület kérelme. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 15. számú melléklet 

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

 

Huszár Gábor: A Szentgotthárd Énekegyesület a maradványösszegből a Szentgotthárdi mise 

c. mű díszpéldányban történő kiadását szeretnék finanszírozni. Szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

192/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Énekegyesület 

kérelmét támogatja, és egyetért azzal, hogy a 68/2022. számú Képviselő-testületi határozat 

szerint elnyert támogatás 57.940,- Ft maradványösszegét a civil szervezet Keserü Balázs 

Szentgotthárdi mise c. művének díszpéldányban történő kiadására fordíthatják. A korábban 

megkötött szerződést ennek megfelelően módosítani kell, az elszámolási határidő: 2022. 

december 31.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző      
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14./ Napirendi pont: 

Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása – Zsidahegy 2054 hrsz.-ú telket 

magába foglaló telektömb. 

Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 16. számú melléklet 

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

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

Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

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

határozatot hozta. 

 

193/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2054 hrsz.-ú 

telket magába foglaló telektömb vonatkozásában az alábbi településrendezési illeszkedési 

követelményeket állapítja meg: 

 

A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

19/2016.(VI.30.) Önkormányzati rendelet szerinti beépítésre szánt terület – falusias lakóterület 

– Lf-H jelű építési övezet előírásait fenntartja azzal, hogy a megengedett legkisebb telekterület: 

900 nm és vonatkoznak rá az önkormányzati rendeletben erre az építési övezetre megállapított 

előírások.   

  

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    

 

 

15./ Napirendi pont: 

Első lakáshoz jutók támogatása.  

Előadó: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető 

Előterjesztés: 17. számú melléklet 

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

 

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

e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  

 

 

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

határozatot hozta. 

 

194/2022. 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 700.000.- Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyújt:  

 

Soós Attila (szül.: Körmend, 1984.10.31. an.: Lázól Júlianna) 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 

2/C. I/3. sz. és házastársa Soósné Megyeri Ágnes (szül.: Körmend, 1992.01.01. an.: Pukhely 
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Marianna) 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21/A. I/1. sz. alatti lakosok részére, a szentgotthárdi 

1273/A/8 hrsz.-ú, természetben: 9970 Szentgotthárd, József A. u. 30. 2. em. 8. sz. alatti lakás 

ingatlan megvásárlásához. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2022. november 30. 

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

vezető-főtanácsos 

 

 

Huszár Gábor polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 16:00 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

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

Polgármester           Jegyző  

 


