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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

173/2014. (VII. 09.)  A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat   2. 

     Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése. 

 

174/2014. (VII. 09.)  Megyei fejlesztési programhoz    2. 

     projektjavaslatok.   

 

175/2014. (VII. 09.)  Egyetértés a Széll K. tér 11. alatti épület  

                                                energetikai felújításával    2. 

 

 

176/2014. (VII. 09.)  Ebek ideiglenes elhelyezésére     3. 

    állatmenhely kialakítása Szentgotthárdon. 

 

177/2014. (VII. 09.)  SZEOB Tótágas Bölcsőde udvarán térkő    3. 

    burkolat készítése. 

 

178/2014. (VII. 09.)  A szentgotthárdi vízellátó rendszeren javítások   3. 

    megrendelése. 

 

179/2014. (VII. 09.)  2014.évi jubileumi keret kiegészítése.   3. 

 

180/2014. (VII. 09.)  Török testvérvárosi kapcsolatok előkészítése.  4. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

173/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete - a 161/2014. számú 

határozatát hatályon kívül 

helyezve - TÁMOGATJA a 

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ azon kérelmét, mely 

alapján a Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szentgotthárdi 

Tagintézménye a volt gondozóház 

épületében (9970 Szentgotthárd, 

Arany J. u. 3. sz. alatt található, 

1094 hrsz-ú ingatlanban) kerüljön 

elhelyezésre, azzal, hogy a bérleti 

jogviszony 

- határozott ideig, 2014.09.01.- 

2015.06.30-ig jön létre azzal, 

hogy ez az időtartam legfeljebb 

egy évvel meghosszabbítható,  

- a használat során felmerülő 

rezsiköltségeket a Tagintézmény 

viseli, 

- az ingatlan használatáról külön 

megállapodást kell kötni az 

Önkormányzattal. 

Ezzel egyidejűleg a 161/2014. számú 

határozatát visszavonja. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete elrendeli, hogy a 

Szentgotthárd, rany J. u. 3. alatti 

ingatlanra 2015. 06. 30-ig 

készüljenek  tervek a Gondozóház 

felújítására vonatkozóan, és el 

kell indítani az engedélyeztestési 

ill. a kialakításhoz szükséges 

közbeszerzési eljárásokat. 

  

Határidő: azonnal, megállapodás 

megkötésére: 2014. augusztus 15. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Fekete Tamás 

városüzemeltetési vezető 

 

174/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a megyei stratégiai 

program keretében az Előterjesztés 

melléklete szerinti javaslatokon túl az 

alábbi projekteket/fejlesztési célokat 

javasolja meghatározni Szentgotthárd 

város részéről: 

- a Muravidék mint a fejlesztés során 

figyelembe veendő partner azonos szinten 

jelenjen meg, mint a burgenlandi 

kapcsolat, kapjon nagyobb hangsúlyt a 

nemzetiségek képviselete, továbbá az 

esélyegyenlőségi programra is legyen 

figyelemmel a tervezet.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Fekete Tamás városüzemeltetési 

      vezető 

 

175/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért azzal, hogy a 

tulajdonos Magyar 

Vagyongazdálkodási Zrt. a 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának használatában álló 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

kolostorépületet épületenergetikai 

felújítására pályázatot nyújtson be a 

„Központi költségvetési szervek 

energiahatékonysági beruházásai” 

című pályázati konstrukció (KEOP-

2012-5.6.0) keretében. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont 

keretében meghatározott pályázat 

benyújtásához azzal járul hozzá, hogy 

az Önkormányzat a projekt keretében 

tervezett fejlesztéseket a pályázati 
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projekt benyújtása előtt 

megismerhesse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

176/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

99/2014. határozatának megfelelően a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező szentgotthárdi 0211/1 

hrsz-ú ingatlan egy részén létrehozandó 

állatmenhely több építési ütemben történő  

kialakításához és megvalósításához 2014. 

évben  8 millió  Ft erejéig  forrást biztosít a 

2014-re kapott  500 millió Ft-os keret 

terhére. Ebből az összegből el kell érni azt 

a készültségi fokot, melynél a 

Szentgotthárdon befogott ebek elhelyezése 

és szükséges tartása lehetővé válik.  

 

Elvégzendő munkák, nevesítve : 
területkivonás, kútfúrás, szennyvízkezelés 

megoldása, kerítés építése a kenelek és 

kiszolgáló épület kialakítása a megadott 

összeg mértékéig. 

2014. szeptember 30-ig a telep 

kialakításának meg kell valósulni. 

 

Határidő: az előkészítések megkezdésére  

      azonnal  

 Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

    vezető 

 

177/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2014. 

évre kapott 500 millió Ft-os keret terhére 

7.5 mFt-ot a Bölcsőde térkő burkolatának 

építéséhez és a használaton kívül levő 

központi fűtés kéményének lebontásához 

átcsoportosításra kerüljön. 

A munkálatok befejezésének határideje: 

2014. szeptember 01. 

A térkő burkolat építésének költségeit 

ezzel egyidejűleg kési a Képviselő – 

testület újra átszámolni. 

 

 

Határidő: az előkészítések megkezdésére  

        azonnal  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

    vezető 

 

178/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviselő-testület hozzájárul, hogy 

szentgotthárdi vízrendszeren fellépett 

hibák kijavításának önkormányzatunkra 

eső része, 677.600,- Ft + Áfa + 1.108.800,- 

Ft + ÁFA – az összes költségm56.2 % - a 

összeg -  a 2013. évi pénzmaradvány 

terhére kerüljön kifizetésre.  

Ha az év további részében szükséges lesz 

még felújítás, akkor arról előzetes részletes  

tájékoztatást és költségszámítást kell kérni  

a Vasivíz Zrt.-től.  

Határidő: az előkészítések megkezdésére  

       azonnal  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

    vezető 

 

179/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2014. évi jubileumi keret 

kiegészítésére további költségvetési 

keretet biztosít legfeljebb 9.500.000,- 

forint mértékig a 2013. évi 

pénzmaradvány terhére azzal, hogy 

amennyiben a LEADER pályázat 

pozitív elbírálást nyer, az abban 

elszámolható kiadásokkal csökken ez 

az összeg. 

 

2. A Képviselő-testület a KILÁTÓ 

turisztikai kiadvány megvalósításának 

költségeit (bruttó 1.384.000,- Ft) a 

LEADER pályázat kedvezőtlen 
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elbírálása esetén javasolja a Kistérségi 

Társulás elé terjeszteni.  

3. A Képviselő-testület a Történelmi 

Napok és Kárászy Szilvia harangjáték 

koncertjét megörökítő film 

elkészítésének költségeit (bruttó 

1.11.250,- Ft) az 1. pontban 

meghatározott összegen felül 

támogatja a 2013. évi pénzmaradvány 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna   

     pénzügyi vezető 

 

180/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

hivatalos kapcsolatfelvételre kerüljön sor 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és 

Dilovasi törökországi város között az 

Előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

Szándéknyilatkozat aláírásával. A 

Képviselő-Testület felhatalmazza Huszár 

Gábor Polgármestert a dokumentum 

aláírására.  

 

 


