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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

28/2014. (X. 27.)  Önkormányzati rendelet      3. 

    A képviselő - testület, valamint bizottságai  

    részére megállapított tiszteletdíjakról,  

    természetbeni juttatásokról és költségtérítésről 

    szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati 

     rendelet módosításáról. 

 

30/2014. (X. 30.)  Önkormányzati rendelet      3. 

    az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

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

    módosításáról. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

235/2014. (X. 27.) Alpolgármester megválasztása.    4. 

 

236/2014. (X. 27.) A polgármester illetményének és    4. 

 költségtérítésének megállapítása.. 

  

237/2014. (X. 27.)  Az alpolgármester tiszteletdíja és    5. 

     egyéb juttatásai. 

 

238/2014. (X. 27.)  Polgármester szabadság megváltása.    5. 

 

239/2014. (X. 27.)  Bizottsági elnökök és tagok      5. 

    megválasztása. 

 

240/2014. (X. 27.)  Szociális tanácsnok megválasztása.    5. 

 

241/2014. (X. 27.)  Városrészi Önkormányzati elnökök     6. 

    megválasztása. 

 

242/2014. (X. 27.)  Közbeszerzési Bizottság tagjainak     6. 

    megválasztása. 
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243/2014. (X. 27.)  Vis maior pályázathoz testületi határozat.   6. 

 

246/2014. (X. 30.)  Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának   7. 

     helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek  

    érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

 

247/2014. (X. 30.)  A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.   7. 

 

248/2014. (X. 30.)  Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött    8. 

    együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

 

249/2014. (X. 30.)  Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015.   8. 

 

250/2014. (X. 30.)  Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és    9. 

    Közbiztonsági Bizottsága tagjainak  

    megválasztása. 

 

251/2014. (X. 30.)  Sporttelep – kiszolgáló helyiségek biztosítása.  9. 

 

252/2014. (X. 30.)  Árop pályázat benyújtása.     11. 

 

253/2014. (X. 30.)  Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola    11. 

    ( Zeneiskola ) tetőszerkezetének felújítása 

     II. üteme. 

 

254/2014. (X. 30.)  Szentgotthárd, Május 1. u. 2 . szám alatti    11. 

    1578/2/A/15 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

 

255/2014. (X. 30.)  Szentgotthárd, Széll K. tér 15 fszt.  1. sz. alatti   11. 

    üzlethelyiség hasznosítása. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

28/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete 

A képviselő - testület, valamint bizottságai 

részére megállapított 

tiszteletdíjakról, természetbeni 

juttatásokról és költségtérítésről 

szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás  és  a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Tv. 35 § (1) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

települési önkormányzat képviselő - 

testületének és bizottságok tagjainak, 

illetve tanácsnokok részére tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást és költségtérítést 

megállapító 2/1995(I.12.) önkormányzati 

rendeletét a következők szerint módosítja: 

 

1. § Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

”A képviselő - testület, valamint 

bizottságai részére megállapított 

tiszteletdíjakról, természetbeni 

juttatásokról és költségtérítésről szóló 

2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet)  2. §-a a 

következők szerint módosul:  

 

„2.§ (1)  A képviselő 

tiszteletdíja(alapdíj)           44 400  Ft/hó 

(2)
 
A bizottsági tag tiszteletdíja az 

alapdíj          
45%-a

/hó (20 000 Ft/hó) 

(3)
 
A bizottsági elnök tiszteletdíja az 

alapdíj      
90

 %-a/hó (40 000 Ft/hó) 

     (4) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj               
45

 %-a/hó  ( 20 000Ft/hó ).” 

 

      (5) Amennyiben egy képviselő több 

bizottságnak is tagja, akkor a második 

bizottsági tagságáért járó tiszteletdíja 

20 000 Ft/hó. 

 

 

2.§ A jelen rendeletmódosítás kihirdetését 

követő napon lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2014. október 27-én. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének   30/2014. (X.30.) 

rendelete az Önkormányzat vagyonáról 

szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107.§, valamint a 143. 

§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján – figyelembe véve a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

Törvény 3.§. (1) 6. pontja, a 13.§ (1), 

valamint a 18. § (1) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 97. § (2) bekezdésében foglaltakat, 

valamint az egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzatok 

tulajdonába adásáról szóló 1991. évi 

XXXIII. törvény rendelkezéseit – az alábbi 

rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 

4/2001. (II. 1.)  önkormányzati rendelete 

(továbbiakban Rendelet) 29.§ a 

következők szerint módosul: 

„29. § (1) A mezőgazdasági 

rendeltetésű földterületeket az 

önkormányzat haszonbérletként 

hasznosítja.  

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű 

földterületek legalább 1 és legfeljebb 5 

évig adhatók haszonbérbe. A haszonbérbe 

adás időtartamának meghatározásánál az 

ÁRT. előírásait figyelembe kell venni.” 

2.§ A Rendelet 31.§ (1) és (2) bekezdése 

a következők szerint módosul: 
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„31. § (1) A haszonbérlő a haszonbérelt 

földet köteles a jó gazda gondosságával 

művelni, művelési és kártevő mentesítési 

kötelezettségének eleget tenni, amennyiben a 

haszonbérlő e kötelezettségeit nem teljesíti, a 

vele kötött szerződést azonnali hatállyal fel 

kell mondani. 

(2) A haszonbérlő a földet másnak még 

ideiglenes használatra sem engedheti át.” 

3.§ A Rendelet 32.§ (4) hatályát veszti 

 

 

4.§  Ez a rendelet  2015. január 1-én lép 

hatályba. 
 

Kihirdetve: 2014. október 30-án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

235/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

alpolgármester választására a titkos 

szavazás lebonyolításához 

Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, 

melynek elnökéül Dömötör Sándor 

képviselőt, tagjainak Dr. Haragh László és 

dr. Sütő Ferenc képviselőket választja meg  

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Labritz Béla képviselőt alpolgármesterré 

megválasztja.  

 

236/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Huszár Gábor  

foglalkoztatási jogviszonyban álló 

polgármester illetményét 2014. október 13. 

napjától  

448.700- Ft /hó összegben állapítja meg.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 2./Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Huszár Gábor  

foglalkoztatási jogviszonyban álló 

polgármester költségtérítését 2014. október 

13. 

napjától illetménye 15%-ában , azaz 

67.305-Ft /hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

irodavezető 
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237/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Labritz 

Béla   társadalmi megbízatású 

alpolgármester  tiszteletdíját  2014. 

október 22.  napjától   172.800-  

Ft /hó összegben állapítja meg. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

    2./Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete Labritz Béla   társadalmi 

megbízatású 

alpolgármester   költségtérítését  2014. 

október  22. napjától   tiszteletdíja  15%-

ában összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi 

vezető  

 

238/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd  Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  elrendeli Huszár 

Gábor részére a polgármesteri tisztség 

ellátásnak egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 1994. évi LXIV. tv. 2. §. (1) és (3) 

bekezdései, valamint a Kttv.107. § (2) 

bekezdése alapján a  2014. október 12-i 

foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséig 

igénybe  nem vett 46  nap 

szabadságmegváltásaként járó bruttó 

1.010.327- Ft illetménye  kifizetését. A 

szabadságmegváltás fedezete az 

önkormányzat költségvetésében 

rendelkezésre áll.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

239/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Pénzügyi, 

Városüzemeltetési  és Jogi Bizottság  

elnökének Kardosné Kovács Márta 

képviselőt, képviselő tagjainak dr. Sütő 

Ferenc ill. Lábodi Gábor képviselőket 

választja meg, képviselő-testületen kívüli 

tagjainak Vadász József Szentgotthárd, 

Zsidai u.10 szám alatti lakost és Seres 

Csaba , Rönök, Gagarin tér 32.szám 

alatti lakost választja meg. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága  elnökének dr. Haragh László 

képviselőt, képviselő tagjainak Dömötör 

Sándor ill. Szalainé Kiss Edina 

képviselőket választja meg, képviselő-

testületen kívüli tagjainak Bedi Beatrix  

Szentgotthárd, Babits M.u.2.szám alatti 

lakost és Fábián Béláné , Szentgotthárd, 

Széchenyi u. 41/A .szám alatti lakost 

választja meg. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Eszközkezelő  

Önkormányzati Bizottság  elnökének 

Virányi Balázs képviselőt, képviselő 

tagjainak dr. Sütő Ferenc ill. Dömötör 

Sándor képviselőket választja meg,  

képviselő-testületen kívüli tagjainak 

Kovács Andrea  Szentgotthárd, Tóth 

Árpád utca 15. szám alatti lakost és 

Vörös Gábor , Szentgotthárd, Kiserdő 

utca 1/A. szám alatti lakost választja 

meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

240/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szociális tanácsnokává 
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Dömötör Sándor képviselőt választja 

meg. 

     

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

241/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a településrészi 

önkormányzatok vezetőinek az alábbi 

képviselőket választja meg: 

 

Farkasfa Városrészi Önkormányzata: 

Dömötör Sándor 

Jakabháza Városrészi Önkormányzata: 

Szalainé Kiss Edina 

Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata: 

dr. Sütő Ferenc 

Rábafüzes Városrészi Önkormányzata: 

Kardosné Kovács Márta  

Rábakethely Városrészi Önkormányzata: 

dr. Haragh László 

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata: 

Labritz Béla 

Zsida-Zsidahegy Városrészi 

Önkormányzata: Lábodi Gábor 

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

242/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési Bizottságába a  

 

1. Labritz Béla alpolgámester, 

képviselőt, 

2. Kardosné Kovács Márta képviselőt 

3. dr. Haragh László képviselőt 

4. Virányi Balázs képviselőt 

5. Lábodi Gábor képviselőt választja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

 

243/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által 

működtetett ebr42 rendszerben 

meghirdetett vis maior keret terhére 

pályázatot nyújt be. 

 

A káresemény megnevezése: 

„Szentgotthárd 2014. szeptember 13.-i ”. 

rendkívüli esőzések következtében 

keletkezett híd, út, árok és átereszek 

helyreállítása többletkiadásainak 

támogatása.  

 

Helye: 

1. Szentgotthárd, Széchenyi út, híd 

helyreállítása                           

hrsz.1226, 1231, 1228. 

2. Szentgotthárd, Alsópatak út, árok, 

áteresz helyreállítása            

hrsz.3761, 3767, 0841. 

3. Szentgotthárd, Felsőpatak út, árok, 

áteresz helyreállítása               

hrsz.3911.  

4. Szentgotthárd, Szépvölgyi út, árok, 

áteresz helyreállítása               

hrsz.1601. 

5. Szentgotthárd, Zöldlomb utca, árok 

iszapolása                                

hrsz.822. 

6. Szentgotthárd, Erdei út, árok, 

áteresz helyreállítása                         

hrsz.794. 

7. Szentgotthárd, Zsidai út kétoldali 

padka helyreállítása                    

hrsz.828  

8. Szentgotthárd, Mikes Kelemen u. 

árok és padka helyreállítása        

hrsz.375., 090/66. 

9. Szentgotthárd, Felső u. egyoldali 

padka helyreállítása                     

hrsz.421. 

10. Szentgotthárd, Bem József u. padka 

helyreállítása, árok iszapolása 

hrsz.217.  
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11. Szentgotthárd, Toldi u. burkolat 

helyreállítás                                   

hrsz.2294. 

12. Szentgotthárd, Babits u. burkolat 

helyreállítás, árok iszapolás         

hrsz.2328.   

13. Szentgotthárd, Kodály Zoltán u 

burkolat és padka helyreállítása     

hrsz.2389. 

14. Szentgotthárd, Dobó u. burkolat 

helyreállítás                                   

hrsz.2397. 

15. Szentgotthárd, Déryné út, padka, 

árok     hrsz.: 

2237. 

16. Szentgotthárd, Váci M. u. árok 

burkolat helyreállítása  

 hrsz.3727. 

17. Szentgotthárd, Hegyi utca burkolat, 

padka, árok    

 hrsz.3141. 

 

A káresemény 

forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezé
s 

2014. 

év 
% 

Saját forrás
 24 033 

325,- 
30 

Biztosító 

kártérítése 
0,- 0 

Egyéb forrás 0,- 0 

Vis maior 

igény 

56 077 

758,- 
70 

Források 
összesen 

80 111 083,

- 

10

0 

A károk helyreállításának (szakértői 

vizsgálatok) tervezett összköltsége 

80.111.083,-Ft melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja / részben tudja 

biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a 

káreseménnyel érintett vagyonelemek  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

tulajdonát képezik.  

A bekövetkezett káreseménnyel 

kapcsolatos híd, út, áteresze az 

Önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik. 

Az adott káreseményre igényelt biztosítási 

összeget nem igényelt. 

Az önkormányzat más – a tulajdonában 

lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 

tudja ellátni. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 

2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014.(II.27.) számú Költségvetési 

rendeletében a működési és fejlesztési 

céltartalék terhére biztosítja. 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármestert a vis maior pályázat 

benyújtására. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető  

 

246/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesüléséről szóló Beszámolót 

elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
„A 2015.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási 

irányelvek” című dokumentumát az 1. 

számú melléklet szerint módosítja. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Városüzemeltetési vezető, 

Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

247/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.)  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nem ért egyet a Széchenyi utcába 2 db 
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napelemes kivitelű sebességkorlátozó 

készülék telepítésével. 

Kezdeményezi továbbá, hogy kerüljön 

megvizsgálásra a mobil traffipaxok 

kihelyezésének lehetősége Szentgotthárd 

város területén. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nem ért egyet a Szentgotthárd, József A. 

utca egyirányú közlekedési szakaszán a 

kerékpárosok forgalommal szemben 

történő közlekedésének engedélyezésével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nem kezdeményezi   

azt a rendeletmódosítást, mely szerint  a 

fizetőparkolós rendszerünkhöz hasonlóan a 

kék zónához a „Hétfőtől péntekig 8-18, 

kivéve kék kártyával” kiegészítő tábla 

kerüljön.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési 

vezető 

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért forgalomtechnikai tükör 

kihelyezésével, a következő helyeken :   

 a Kossuth L. utcába a 
Mentőállomás kijáratával szemben 

ezzel egyidejűleg  meg kell 

vizsgálni egy olyan jelzőlámpa 

felszerelésének a lehetőségét is 

ugyanezen a helyen ami abban az 

esetben jelez a forgalomban részt 

vevők számára, ha a 

mentőállomásról mentőautó hajt ki. 

  

 a Bethlen u., Rózsa Ferenc 

utca,Árpád utca kereszteződésében 

 Deák Ferenc utca végén a 
volt Falco üzem bejárata melletti  

részén 

 

A megvalósításhoz szükséges fedezetet 

2014. évi költségvetése út – híd keret 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elrendeli, hogy  a 

rábafüzesi városrészen a korábban 

kezdeményezett buszöböl mielőbb kerüljön 

kialakításra, az   Alkotmány út elején.      

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

248/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal valamint a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal  mint helyi 

nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

Együttműködési Megállapodást 

felülvizsgálta, annak módosítását nem 

kezdeményezi. 

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

249/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójában  
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 az „A” típusú pályázat esetén  10 

főt részesít ösztöndíjban 

 

Határidő : 2014. december 08. 

Felelős   : dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójában  

 az „A” típusú pályázat esetén 

4000 Ft/fő/hó támogatást nyújt 

 

Határidő : 2015. január 31. az első (5 

havi) rész átutalására 

Felelős   : Somorjainé Doncsecz 

Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

250/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szendrődi Barnabás 

rendőr alezredessel mint illetékes 

rendőrkapitánnyal egyetértésben 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottságába a képviselő-

testület megbízatásának időtartamára az 

alábbi személyeket bízza meg: 

elnökének: Huszár Gábor polgármester, 

tagjainak: 

 Lábodi Gábor képviselő  

 Szendrődi Barnabás alezredes, 

rendőrkapitány ( Körmendi 

Rendőrkapitányság )  

 Végvári János alezredes, 

őrsparancsnok ( Körmendi 

Rendőrkapitányság, Szentgotthárdi 

Rendőrőrse )  

 Király Lajos tűzoltó alezredes, a 

Körmendi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetője  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző ( úgyis, 

mint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közterület-

felügyeletének vezetője )  

 Bíróné Nardai Veronika 

közbiztonsági referens  

Állandó meghívottak : 

 Molnár László a Szentgotthárdi 

Polgárőr Egyesület vezetője,  

 Batsák Dániel kriminológus, a 

Pszichiátriai Betegek Otthona 

Szentgotthárd munkatársa,  

Eseti meghívottak ( téma szerint ): 

 oktatási intézmények 

ifjúságvédelmi felelősei  

 egyéb területek szakemberei  

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Koncepcióját az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

251/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert,   az 
arra illetékes szervezteknél tisztázza, 
hogy a Kossuth Lajos utcai 
sporttelep ingatlan adásvételi  
szerződés 7. pontja szerint az 
Önkormányzat számára biztosított 
visszavásárlási jog részbeni 
érvényesítése esetén mekkora az a 
minimális területnagyság, amelynek 
a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 
nevén kell maradnia azért, hogy a 
sportcsarnok beruházás 
befejeződhessen. Ennek tisztázása 
után a terület megosztatásáról 
gondoskodni kell.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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              a területe megosztatásáért: 
  Fekete Tamás   
  városüzemeltetési vezető 

 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Sporttelep 
tulajdonjogának az Önkorrmányzat 
nevére való átírásáig egyetért a 2. 
számú melléklet szerinti használati 
szerződés megkötésével, melynek 
során az ingatlan használója az 
Önkormányzat 100%-os tulajdonát 
képező SZET Szentgotthárdi KFT 
lesz. Ebben a konstrukcióban 
egyetért a Képviselő-testület azzal, 
hogy a sporttelep üzemeltetése 
érdekében az Önkormányzat a 
működtetéshez évente a Képviselő-
testület által meghatározott mértékű 
támogatást biztosítson ebben a 
konstrukcióban.  
 

   Határidő: a szerződés megkötésére 
  azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Karsai Gábor, SZET 
Szentgotthárdi KFT ügyvezető 
igazgató 

 
3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a sporttelep 2014. október-
november-december havi 
üzemeltetéséhez és a kiszolgáló 
konténerek 2014. október 01 - 
november 30-ig történő bérléséhez 
az Önkormányzat további 
1.270.759,- forintot biztosít. Egyetért 
továbbá azzal, hogy  az elkövetkező 
hónapok konténerhasználathoz 
kapcsolódó plusz költségékre: pl. az 
elektromos rendszer kialakításához 
stb.) is finanszírozni kell   a SZET 
KFT-nek a 2014. évi költségvetésben 
tervezett folyószámla hitelkamat 
terhére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna 
      pénzügyi vezető 

                 Karsai Gábor, SZET KFT 
     ügyvezető igazgató 
 
4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a sporttelep kiszolgáló 
helyiségeinek hosszú távú 
biztosításával kapcsolatban a 
következő döntést hozza: 
4.1. tervező felmérés és 

költségbecslés elkészítése 
után dönt a kiszolgáló 
helyiségeknek helyet 
biztosító, új öltöző épületrész 
megépítéséről. A tervezői 
felmérés és költségbecslés 
költségeit (500.000,- forint 
mértékig) a 2014. évi 
költségvetés „tervezési 
kerete” terhére biztosítja. 

4.2. A kiszolgáló helyiségek (a 
labdarúgó és tekesportágak 
számára szükséges öltözők-
vizesblokk) megépítéséről, 
azok megépítéséig pedig az 
öltözőkonténerek további 
bérléséről a SZET 
Szentgotthárdi KFT által az 
Önkormányzat gondoskodik. 
Amennyiben a sporttelep 
területe időközben az 
Önkormányzat tulajdonába 
visszakerül, akkor mint 
tulajdonos, amennyiben még 
a terület a jelenlegi 
tulajdonosé, akkor ráépítés 
jogcímén. A kiszolgáló 
helyiségek költségeit a 
sporttelep adásvételi 
szerződésében vállaltakból 
kiindulva a Szentgotthárdi 
Kézilabda Klub köteles 
megtéríteni. A kiszolgáló 
helyiségek megépítésének 
költségeit az Önkormányzat 
megelőlegezi, ezt a 2015. évi 
költségvetésben tervezni kell 
– a 4.1. pontban 
megfogalmazottak alapján. 

  
Határidő: azonnal 

  Felelős:  Huszár Gábor  
 polgármester 
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               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi 
 vezető 

               Fekete Tamás városüzemeltetési 
 vezető 

               Karsai Gábor, SZET  
 Szentgotthárdi KFT ügyvezető 
 igazgató 
 

5.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete elrendeli annak 

vizsgálatát, hogy a sporttelephez 

közeli telkeken  a sportcsarnok 

működtetéséhez szükséges 

parkolók egy része kialakítható-e. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás 

Városüzemeltetési vezető 

 

 

 

252/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önormányzat pályázati kérelmet nyújtson 

be a „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia 

régióban” című, ÁROP-1.A.3-2014 

kódszámú pályázati felhívásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Dobos Adrienn pályázati 

ügyintéző 

 

253/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd 

és Térsége Takács Jenő Alapfokú Művészeti 

Iskolája Szentgotthárd, Deák F. u. 1. szám 

alatti épület tetőszerkezete D-i oldalának 

felújításához, a megvalósításhoz bruttó 6.500 

e/Ft-ot biztosít a 2014. évi fejlesztési 

céltartalék terhére. Ezen túlmenően a statikai 

szakvélemény alapján a következő hónapban 

meg kell vizsgálni a koncertterem 

födémszerkezetének rendbetételéhez, 

állagának megóvásához szükséges teendőket és 

azok költségeit is. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

254/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 

1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/15 hrsz-ú, 15 

m2 alapterületű garázst bérbeadásra 

meghirdeti. Bérleti díj: havi 6.110.-

Ft+ÁFA, összesen: bruttó 7760.-Ft/hó. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi 

infláció mértékével automatikusan 

emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 

3 hónap felmondási határidővel.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. 

november 13. 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) 

megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2014. novemberi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon 

kell közzétenni.  

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

 

255/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - 

testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 

15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 

m
2
 alapterületű, önkormányzati 

tulajdonban lévő üzlethelyiséget 

bérbeadásra a helyben szokásos 

módon meghirdeti. 
A pályázatra a kiinduló minimum 

bérleti díj: 182.600.- Ft/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan, 3 

hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 

2014. november 30. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 
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2014. decemberi testületi ülés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a 

helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb 

ajánlattevő javára dönt és különösen 

súlyozott a döntés során a 

bérleményben folytatni kívánt 

tevékenységi kör.  

A képviselő-testület az önkormányzat 

számára nem megfelelő tevékenységi 

kört tartalmazó pályázat esetén új 

pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

szerződéskötés nem valósul meg, úgy a 

soron következő ajánlattevővel történik 

meg a szerződéskötés, amennyiben 

ajánlata eléri a meghirdetett minimum 

közölt bérleti díjat, a megjelölt 

tevékenységi kör pedig megfelel a 

döntéshozó által megjelölt 

kritériumoknak. A bérleti ajánlatot 

forintra megnevesítve kérjük 

benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció 

mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi 

bérleti díjnak megfelelő óvadék 

megfizetését is a bérleti szerződés 

megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. 

számára nem megfelelő tevékenységi 

kört tartalmazó pályázat  esetén új 

pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és 

értéknövelő beruházásokat végez az 

által bérbe vett üzlethelyiségben és azt 

az Önkormányzat részére előzetesen 

bejelenti, akkor annak értéke egészben, 

vagy részben a bérleti díjba 

beszámításra kerül. 

  

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - 

testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2014. november 30-át 

követően változatlan feltételekkel, 

értelemszerűen új beadási és elbírálási 

határidő megadásával újból meg kell 

hirdetni az üzlethelyiséget. 

Amennyiben bérleti ajánlat továbbra 

sem érkezik, akkor októberben az 1. 

pontban körülírt üzlethelyiség ügyét 

ismételten a Testület elé kell 

terjeszteni.   

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


