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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

33/2015. (XII. 17.)  Önkormányzati rendelet      3. 
    Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi  
    költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
      

34/2015. (XII. 17.)  Önkormányzati rendelet      5. 

    A helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

    29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

    hatályba nem lépéséről. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 
 

284/2015. (XII. 17.)             Beszámoló a két ülés között történt fontosabb  6. 

    eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.  

 

285/2015. (XII. 17.)             Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő   6. 

    vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokban a  

    testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök  

    és tagok, ellenőrző testület beszámolója.  

    Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 

    Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, 

    alapítványok munkájáról. 

 

286/2015. (XII. 17.)             2016. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek 6. 

    elfogadása.  

 

287/2015. (XII. 17.)             Beszámoló a 2015. évi közbeszerzésekről.    7. 

    Közbeszerzési szabályzatok megalkotása. 

 

288/2015. (XII. 17.)             Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2015. évi  7. 

    tevékenységéről.  

 

289/2015. (XII. 17.)             Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért támogatási  7. 
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    kérelme országos versenyhez. 

 

290/2015. (XII. 17.)             2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.   8. 

 

291/2015. (XII. 17.)             Felügyelő bizottsági tag megválasztása.   8. 

 

292/2015. (XII. 17.)             Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható  8. 

     helyi iparűzési adó mentességről szóló rendelettervezet. 

 

293/2015. (XII. 17.)             Szentgotthárdi 4904/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése.  8. 

 

294/2015. (XII. 17.)             Rábatótfalu Felsőpatak u. 6. Pavlics Katalin,   9. 

    Pavlics Ferenc, Pavlics Ferencné kisajátítási kérelme. 

 

295/2015. (XII. 17.)             Rábatótfalu városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető  9. 

    árok építéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjogának  

    rendezése. 

 

296/2015. (XII. 17.)             Szentgotthárd, Móra F. u. 3. szám alatti                           

                                     ingatlan további hasznosítása  

                                                (Tájház kialakítása)                                                           10. 

 

297/2015. (XII. 17.)             Gotthard-Therm kft. tagi kölcsöne ügye    10. 

 

298/2015. (XII. 17.)             „Alkoss Te is közösséget !” című pályázati    10. 

    projekthez szükséges önerő biztosítása. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

  
Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
33/2015. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelete 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjaiban meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1.§ A Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelete /továbbiakban: 
Rendelet/ 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„2. A költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak főösszege, költségvetési 
egyenleg 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit
    2 328 228 
e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait
    1 737 896 
e/Ft 
 működési egyenlegét  
       590 332 
e/Ft 
 költségvetési felhalmozási 
bevételeit    1 050 
255 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait
    2 082 471 
e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét 
            - 1 032 216 
e/Ft 
 finanszírozási bevételeit 
       450 716 
e/Ft 

 finanszírozási kiadásait        
           8 832 
e/Ft  
 finanszírozási egyenleg 
       441 884 
e/Ft  

költségvetési bevételeit 
    3 829 199 
e/Ft 
 költségvetési kiadásait 
    3 829 199 
e/Ft-ban 
 
állapítja meg.” 
 
 
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. 
§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi 
főösszeg forrásait és azok összegét – a 
rendelet 2. és 5. mellékletében 
részletezettek alapján – az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
(2) Működési bevételek  
             2 239 
613 e/Ft 
a) Intézményi működési bevételek: 
  206 617 e/Ft 
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele:    1 514 000 e/Ft 
c) Működési támogatások:  
  289 389 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
  229 607 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
     845 
579 e/Ft 
a) Felhalmozási bevételek  
   251 211 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
                  1 500 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
   592 868 e/Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.    293 
291 e/Ft 
a) Működési c. tám. vt. államh.k. 
     88 615 e/Ft 
b) Felhalm.c. tám. vt. államh.k 
       5 905 e/Ft 
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c) Felhalm. c. garancia és kezességváll.
   198 771 e/Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
           3 378 483 e/Ft 
 
 
(6) Költségvetési hiány belső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételek  450 716 e/Ft 
a) előző évek pénzmaradvány 
igénybevétele:    450 
716 e/Ft 
aa) működési pénzmaradvány 
  450 716 e/Ft, 
ab) felhalmozási pénzmaradvány 
             0 e/Ft. 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:
  450 716 e/Ft” 
 
 
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) A Képviselő-testület 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
kiadási főösszegén belül: 
 
a) működési kiadások előirányzatra 
  1 618 081 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
  2 082 471 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására
       92 033 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 
       27 782 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:
  3 820 367 e/Ft” 
 
(3) Finanszírozási kiadásokra  8 832 
e/Ft-ot 
határoz meg.” 
 
 
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő 
kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatok a következők: 
a) személyi juttatások előirányzata 
      316 963 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 
előirányzata       89 937 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata 
      725 872 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra  
                 464 328 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások 
             392 502 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. 
kívülre     71 826 e/Ft 
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 
            0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai 
előirányzata                    20 981 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata 
összesen: 1 618 081 e/Ft. 
 
A 4. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt 
előirányzatokat a 3.  melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:  
a) Beruházási kiadások  
   1 282 989 e/Ft 
b) Felújítási kiadások   
     464 300 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások 
      335 182 e/Ft 
ebből: államháztartáson belülre 
 7 792 e/Ft 
 államháztartáson kívülre         
327 390 e/Ft  
d) Felhalmozási kiadások előirányzata 
összesen:  2 082 471 e/Ft 
 
(3) A 4.§ c) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:  
a) Támogatások kölcsönök nyújtása 
        92 033 e/Ft 
ebből: működési támogatás nyújtása 
 92 033 e/Ft 
  
(4) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők: 
a) a Képviselő-testület az évközi, előre 
nem tervezett kiadásokra általános 
tartalékot képez 2.922 e/Ft összegben, 
melyből 
aa) a polgármester kerete 69 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap  1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék  1.000 e/Ft; 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 25 713 e/Ft összegben, az alábbiak 
szerint: 
ba) működési céltartalék:  
 25 713 e/Ft, 
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A (4) ba) pontjában említett működési 
céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

a) Pályázati Alap műk.önrész 
  1 600 e/Ft 

b) TDM    
  2 000 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás 
  2 501 e/Ft 

d) PKKE rendezvénykeret 
             1 000 e/Ft 

e) Környezetvédelmi alap 
  1 000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi  
               500 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész
  1 077 e/Ft 

h) Városi rendezvény                 
                  0 e/Ft 

i) III. Béla jubileumi évfordulója
         0 e/Ft  

j) PKKE idegenforgalmi marketing
  1 000 e/Ft 

k) Bérkompenzáció  
     560 e/Ft 

l) Szociális ágazati pótlék 
  7 328 e/Ft 

m) Pénzmaradvány  
             7 147 e/Ft 

 
 (5)  A céltartalékban tervezett 25.713 e/Ft 
felhasználása a következők szerint 
történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-m) testületi 
döntés alapján.” 

 
 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 281 966 
e/Ft állami támogatásban részesül. Az 
állami támogatásból 231 688 e/Ft nem 
kerül folyósításra.” 
 
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba. 
 

Kihirdetve: 2015. december 17-én 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

34/2015. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi adókról szóló 22/2015. (X. 1.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 29/2015. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 

22/2015. (X. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 29/2015. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2015. december 17-én 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

284/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 

határozatokról, a Közös Önkormányzati 

Hivatal munkájáról szóló beszámolót és a 

polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

A Képviselő-testület a polgármester által 

az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság 

rendkívüli ülésén 2015.november 16-án 

tett kijelentésével nem ért egyet, azonban a 

szerencsétlen kijelentés jóvátétele 

érdekében a polgármester  által tett 

nyilatkozatot és bocsánatkérést 

elégségesnek tartja. A testület Huszár 

Gábor polgármestert biztosítja 

támogatásáról. Kéri folytassa tovább 

tevékenységét úgy ahogyan ezt eddig is 

tette Szentgotthárd város érdekében. 

Az ügyet a Képviselő-testület ezzel  

lezártnak tekinti. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

285/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

 

-a SZET Szentgotthárdi KFT, a 

Régióhő Kft., a SZIP Kft., a 

Gotthárd-Therm Kft., a Vasivíz ZRt., 

- a Brenner János Emlékhely 

Közalapítvány, a Szentgotthárdért 

Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány, az Alapítvány 

Szentgotthárd 

Szakképzéséért ; 

- Szentgotthárd város 

erdőgazdálkodója; 

- Szentgotthárd szociális tanácsnoka; 

- a Vasivíz Zrt. Felügyelő 

Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. 

Felügyelő Bizottságának tagja, 

Gotthárd-Therm Kft. felügyelő 

Bizottságának elnöke,SZET Kft. 

felügyelő Bizottságának  elnöke; 

- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány Ellenőrző Testülete 

2015. évi munkájáról szóló  

melléklet szerinti beszámolóit 

elfogadja. 

Köszönetét fejezi ki valamennyi 

beszámolót készítőnek az egész évi 

munkájáért és a hatékony, jó 

együttműködésre 2016. évben is 

számít. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

286/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2016.évi munkatervét és  

     az állandó bizottságok  2016. évi 

munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel 

fogadja el: 

- A „Szentgotthárd Város Önkormányzata 

által 2014. óta megvalósított fejlesztések 

áttekintése” című napirend egészüljön ki a 

következőkkel:  beszámoló Szentgotthárd 

gazdaságfejlesztési programja állásáról 

illetve gazdaságélénkítő stratégia 

aktualizálása  

- folyamatosan napirenden kell tartani az 

intézményekkel való kapcsolattartást, a 

júniusi ülésre készüljön beszámoló az 

intézményekben az önkormányzat által 
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folytatott munkákról különös figyelemmel  

az önkormányzattal, SZET-tel, egyéb 

szolgáltatókkal (pl. takarítás) való  

együttműködés tapasztalataira.    

    Határidő:azonnal 

    Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

287/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2015. évi 

közbeszerzési eljárásairól készült 

beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

közbeszerzési referens 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési szabályzatát az 

Előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor 

Polgármester 

 

3.  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Közbeszerzési szabályzatát az 

Előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor 

Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

288/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete elfogadja 

Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, 

Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, 

Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi 

önkormányzatok vezetőinek a 

településrészi önkormányzatok 2015. 

évben végzett munkájáról szóló 

beszámolóit.  

Köszöni a részönkormányzati vezetők 

tevékenységét, elismerését és köszönetét 

fejezi ki a településrészeken önkéntes 

munkát végző polgároknak és civil 

szervezeteknek a 2015. évben végzett 

tevékenységét.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

289/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alapítvány 

Szentgotthárd Szakképzéséért  kérelmét 

megismerte, és a Csernyánszky Imre 

Országos Középiskolai Pneumatika 

Verseny rendezvényeinek 

lebonyolításához a következőket biztosítja: 

- Az önkormányzat minden versenyzőnek 

és kísérőnek összeállít egy 

ajándékcsomagot Szentgotthárdot 

bemutató könyvekből, kiadványokból, stb.  

- Ingyenesen a szervezők rendelkezésre 

bocsát közösségi tereket (Refektóriumot, 

Színháztermet, mozit stb.) a verseny kísérő 

közösségi rendezvények tartására  

- ajánlást ad a saját tulajdonú Gotthárd – 

Therm kft-nek, hogy erre az alkalomra 

csoportos kedvezményes fürdőbelépőt 

biztosítson a versenyzők és kísérőik 

számára 

- Vendégül látja egy vacsorára a zsűri 

tagjait és  a kísérő tanárokat 

- Idegenvezetést biztosít egy városi sétához 

ami érinti Szentgotthárd legfontosabb 

nevezetességeit.  

- segítő közbenjárást ajánl támogatók 

szerzésére.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor Polgármester 



XII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2015. DECEMBER 17. 

 8 

                  dr. Gábor László, Önk. és 

      Térségi Erőforrások v. 

                 Tóthné Nagy Emese  igazgató 

 

290/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. 

évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 

4. számú melléklete szerint. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

Kovács Renáta - belső 

ellenőrzési vezető 

 

291/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2016. január 01. 

napjától 2020. december 31-ig a Gotthárd-

Therm Kft. felügyelő bizottsági tagjának öt 

éves határozott időtartamra Dr. Ilyés 

László (an.: Oroszi Jolán)9970 

Szentgotthárd, Eötvös u.10.  sz. alatti 

lakost megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

292/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a háziorvos, védőnő 

vállalkozók számára mentességet kíván 

biztosítani az iparűzési adó alól a Helyi 

adókról szóló 1990. évi C. tv. 39/C § (4) 

bekezdésében biztosított törvényi lehetőség 

alapján. A Képviselő-testület felkéri a 

jegyzőt, hogy a kedvezményt biztosító 

rendelettervezetet a Miniszterelnökség 

Támogatást Vizsgáló Irodája részére küldje 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 

 

293/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Monek Mónika földmérő mérnök által 

78/2015 munkaszámú, szentgotthárdi 

4904 hrsz-ú földrészlet megosztásáról 

készült, Változási Vázrajz alapján 

létrejövő, Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 4904/2 

hrsz-ú, 1200 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 

4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. 

§. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos 

módon meghirdeti eladásra: 

 

Vételár: 4 000 000 -Ft, mely 27%Áfa-t 

tartalmaz.  
Pályázatok beérkezési határideje: 2016. 

január 14. A pályázatokat konkrét összeg 

(forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, 

azaz 400 000- Ft  bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 

2016. januári testületi ülés.  

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának 

határidejéig át kell utalni az Önkormányzat 

OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-

15421481-06530000 sz. számlájára és az 

átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz 

kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. A 

nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba 

beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való 

döntést követő 8 napon belül kamat nélkül 

visszafizetésre kerül.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár 

nem éri el az irányárat.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és 

a változási vázrajz  átvezetéshez 

szükséges telekalakítás átvezetése és 

ingatlan nyilvántartási bejegyzés 

földhivatali átvezetése a vevő feladata és 
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az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség 

is a vevőt terheli.  

A vételárat az adásvételi szerződés 

megkötésétől számított 15 napon belül egy 

összegben kell megfizetni. Önkormányzat 

az értékesítési ajánlatához a kötöttségét 

kizárja.  

A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem 

érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) 

nem értékelhető(k). 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete elrendeli, hogy 

sikertelen pályázat esetén 2016. február 

11-ig változatlan feltételekkel, 

értelemszerűen új beadási és elbírálási 

határidő megadásával újból meg kell 

hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor 

februárban az 1. pontban körülírt 

üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület 

elé kell terjeszteni.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

294/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nem kezdeményezi a 

szentgotthárdi 3948. hrsz-ú ingatlan 

területéből út céljára történő kisajátítás 

megindítását. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

295/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul a szentgotthárdi 

0908/6. hrsz.-ú rét művelésű ágú 

1047 m
2
 alapterületű ingatlan 

366.450,- Ft vételáron történő 

megvásárláshoz. Forrás: a 2016. évi 

költségvetés Fizetési határidő: 

2016. március 15. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a fenti ingatlant 

településfejlesztés céljából kívánja 

megvásárolni, mely területen nyílt 

csapadékvíz-elvezető árok 

kiépítésére kerül sor.  

A vételi ajánlat elfogadása esetén 

az eladókkal történő adás-vételi 

szerződés aláírására felhatalmazza 

a polgármestert. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás 

városüzemeltetési vezető 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul, a 

szentgotthárdi 0904/47. hrsz.-ú 

szántó művelési ágú ingatlanból 

legfeljebb 420 m
2
, a szentgotthárdi 

0910/2. hrsz.-ú szántó művelési ágú 

ingatlanból legfeljebb 128 m
2
, a 

szentgotthárdi 0910/3. hrsz.-ú rét 

művelési ágú ingatlanból legfeljebb 

181 m
2
  alapterületű ingatlanrészek 

350,- Ft/m
2
 áron történő 

megvásárlásához. Vételár összesen 

legfeljebb 255.150,- Ft. Forrás: a 

2016. évi költségvetés Fizetési 

határidő: 2016. március 15. 

Az ingatlanrészek  megvásárolandó 

pontos területe a megosztási 

vázrajzok elkészítése után 

határozható meg. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a fent felsorolt 

ingatlanokat településfejlesztés 

céljából kívánja megvásárolni, 

mely területeken nyílt csapadékvíz-

elvezető árkok kiépítésére, illetve 

út kialakításra kerülne sor.  

A vételi ajánlat elfogadása esetén 

az eladókkal történő adás-vételi 

szerződés aláírására felhatalmazza 

a polgármestert. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás 

városüzemeltetési vezető  

 

296/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elvi egyetértését és 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

szentgotthárdi 2222/2 hrsz-ú, 

természetben  9970 Szentgotthárd, Móra 

F. u. 3. szám alatti  1473 m2 területű, 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 

megnevezésű ingatlanon álló lakó- és 

gazdasági épület  - az ingatlan 

tulajdonjogának megszerzését követően – 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd-Rábafüzes  ingyenes 

használatába kerüljön „hianz tájház” 

kialakítása céljából. A használatba átadott 

ingatlanrésszel kapcsolatos felújítási-, 

karbantartási feladatok elvégzése s az 

ezzel felmerülő költségek, továbbá a 

rezsiköltségek a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatot fogják terhelni.   

Amennyiben nem kerül sor a tájház 

kialakítására akkor 1 év múlva a testület  a 

kérdésre visszatér. Az ingatlan be nem 

épített területének karbantartásáról a 

SZET Kft. gondoskodik. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

297/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a Gotthard Therm Kft 

részére nyújtott 30.000.000 Ft tagi kölcsön 

visszafizetési határidejét 2016. december 

31-ig meghosszabbítja. A szerződés 

feltételei egyebekben változatlanok. 

Felhatalmazza a polgármestert az 

Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

298/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja az „Alkoss 

Te is közösséget !” című pályázati projekt 

megvalósítását Szentgotthárdon, ahhoz 

(legfeljebb) 300.000,- forint összeget 

biztosít a 2016. évi költsgévetés terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

      referens 

                 Kiss Éva PKKE elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


