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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

20/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet      4. 
    Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  

    parkolási rendszerről és a fizetőparkolók  
    működésének és igénybevételének rendjéről  
    szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendeletének 

    módosításáról. 
 

21/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet      5.
    Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi   
    környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001.   

    /VI.28./önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
167/2015. (VIII. 27.)             Tájékoztató az Önkormányzat 2015.évi   6. 

     költségvetésének I. félévi teljesítéséről.  
 

168/2015. (VIII. 27.)             Sportkoncepció felülvizsgálata. A városi    6. 
    sport- és ifjúsági referens munkájáról beszámoló.  
    Beszámoló a sportszervezetekben folyó  

    tevékenységról, a városban működő sportszervezetek  
    beszámolói alapján – sportfinanszírozás áttkeintése.  

 
169/2015. (VIII. 27.)             Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban   6.

    meghatározott intézkedési terv végrehajtásáról, a Helyi  
    Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.  
 

170/2015. (VIII. 27.)             Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó   7. 
     intézmények munkájáról, feladatairól – különös  

    tekintettel a Városi Gondozási Központ  
    nem kötelező szolgáltatásaira.  
 

171/2015. (VIII. 27.)             Belső ellenőri jelentés: Felügyeleti ellenőrzés a Móra Ferenc 
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Városi  7. 

    Könyvtár és Múzeum intézényben.  
 

172/2015. (VIII. 27.)             Szentgotthárd és Térsége Arany János Iskola   7. 
    1-4. Évfolyamos Általános Iskolája osztálytermének  
     felújítási költségeihez való hozzájárulás.  

 
173/2015. (VIII. 27.)             Szentgotthárdi Kézilabda Klub kérelme autóbusz  

                                               beszerzéséhez önerő biztosítása iránt.               8. 
  
174/2015. (VIII. 27.)             Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme    8. 

    vasútmodell kiállítás költségeihez való hozzájárulásért.  
 

175/2015. (VIII. 27.)             1Úton zarándoklat költségeihez való hozzájárulás   8. 
  
176/2015. (VIII. 27.)             Műfüves labdarúgó pálya építéséhez többletköltség.                                       

                                               biztosítása                                                             8. 
  

177/2015. (VIII. 27.)             Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége  9. 
                                               kérelme 
   

178/2015. (VIII. 27.)             A szentgotthárdi Kollégium működtetése.    9. 
  

179/2015. (VIII. 27.)             Közterület elnevezése. (Harap utca)    9. 
  
180/2015. (VIII. 27.)             Belső ellenőri jelentés: Közbeszerzési eljárások  

                                                ellenőrzés.                                          9. 
 

181/2015. (VIII. 27.)             Mental Health – Gyógynövényes pályázat.    9. 
  
182/2015. (VIII. 27.)             A barokk kertben lévő lépcső újjáépítésé költségeinek                        

                                                biztosítása.                                                     10. 
  

183/2015. (VIII. 27.)             Önkormányzati vízi közművek gördülő    10. 
     fejlesztési terve.  
 

184/2015. (VIII. 27.)             Vízi közmű vagyon értékelés finanszírozása.   10. 
  

185/2015. (VIII. 27.)             Naperőmű park létrehozása.      10. 
  
186/2015. (VIII. 27.)             Szentgotthárd város közvilágításának    11. 

    korszerűsítése.  
 

187/2015. (VIII. 27.)             Szentgotthárd 0373/, 0373/2 és 0374. hrsz-ú  11. 
     telkek belterületbe vonása.  
 

188/2015. (VIII. 27.)             Szentgotthárd 3816 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes                      
                                               felajánlása. 12. 

     
189/2015. (VIII. 27.)             Elővásárlási jognyilatkozat kérése.     12. 
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 190/2015. (VIII. 27.)             Ipari Park – területéhez újabb ingatlanok  
                                               ingyenes tulajdonba adása.    12. 

 
191/2015. (VIII. 27.)             Beszámoló az önkormányzati tulajdonú    13. 
    bérlakásokban lakók lakbér – és közös költség ,  

    valamint vízdíjhátralékáról.  
 

192/2015. (VIII. 27.)             Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút melletti   14. 
    út közlekedési rendje 
 

193/2015. (VIII. 27.)             Szentgotthárd Városi Televízió bérleti szerződés  
                                                ügye.                                                                               14. 

 
194/2015. (VIII. 27.)             Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti    14. 
    1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása.  
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

20/2015. (VIII.27.) önkormányzati  

rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a parkolási rendszerről és a  

fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. 

(III.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2)  bekezdése,  és a Magyarország 
Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja 
alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a parkolási 

rendszerről és a  fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének 

rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

R.) 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 
„A várakozás legfontosabb szabályairól és a 

parkolási díj megfizetésének módjáról  
(jegykiadó automatánál parkolójegy 

váltása, vagy mobiltelefonos díjfizetés ) 
kiegészítő tábla tájékoztat. A kiegészítő 

táblán – a külföldiek számára is jól érthető 
módon, lehetőség szerint rajzjellel 

(piktogrammal) – fel kell tüntetni:  

a) az adott helyen várakozók díjfizetési 
kötelezettségét,  

b)a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát,  

c) a várakozási díj összegét jármű fajtánként,  
d) a várakozási díj megfizetésének módját 

(jegykiadó automata, vagy mobiltelefonos 

fizetés),  

e) a pótdíj összegét,  

f) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat 
címét,  

g) a”nem őrzött” parkolóra utalást.” 

 
 

2.§ A R. 3. § (2) bekezdését az alábbi h) 

ponttal egészíti ki: 

 

„h) Az időintervallum korlátozásra való 

utalás szükség szerint, kiegészítő tábla 

elhelyezésével (KRESZ 113. ábra 

szerint)” 

 

 

3.§ A R. 6. § (3) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„(3) Fizető parkolóhelyen a parkolási díj 

megfizetése  jegykiadó automatánál 
parkolójegy váltásával, vagy 

mobiltelefonos díjfizetéssel történik. Az 

automatán feltűnő helyen, olvashatóan kell 
közölni a jegyváltás feltételeit. A 

parkolójegy az automatánál pénzérme 
bedobásával, vagy az üzemeltetőnél 
kiváltható mágneskártya segítségével 

vásárolható meg, vagy a parkolási díj 

megfizetése mobiltelefonos díjfizetéssel 

történhet. A parkolás legrövidebb ideje: 
15 perc, leghosszabb ideje: az üzemeltetési 
idő, kivéve az időintervallum 

korlátozással érintett parkolókat. Az 

időintervallum korlátozással érintett 

parkolókban a leghosszabb várakozási 

idő 1 óra. Az időintervallum korlátozással 

érintett parkolókban tárcsa használata 

kötelező, amelyen a várakozás 

megkezdésének időpontját a gépjármű 

első szélvédő üvege mögött, - kívülről 

teljes egészében jól látható módon - 

elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa 

jelzését a jármű eltávozása nélkül 

megváltoztatni tilos. A fizetendő 

legkisebb parkolási díjakat a 2. melléklet 
tartalmazza. A jegykiadó automatánál 

napijegy is váltható. A parkolójegy 
megvásárlója a parkolójegyen feltüntetett 
időtartam alatt jogosult a fizető 
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parkolóhelyen való várakozásra. A 

mobiltelefonos díjfizetésről a parkolónál 

feltűnő helyen, olvashatóan tájékoztatást 

kell nyújtani. A mobiltelefonos díjfizetés 

a parkoló területén feltüntetett 

telefonszámokon vehető igénybe. A 

mobiltelefonos díjfizetés a mobiltelefon-

szolgáltató eredményes vásárlásról szóló 

visszaigazolásától kezdődően érvényes” 
 

4.§ (1) A R. 9.§ (1) bek. d) pontja a 

következők szerint módosul:  
„d) A parkoló bérlet az üzemeltetőnél 

váltható ki. A parkoló bérlet tartalmazza a 

KRESZ – “Várakozóhely” táblája szerinti 
kék alapon fehér “P” jelet, Szentgotthárd 

Város címerét, a “Parkoló bérlet ...(évszám –  
az érvényesség tárgyévének száma) 

Szentgotthárd” feliratot. Ugyancsak 

tartalmazza azon gépjármű rendszámát, 
mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe 

vehető, a bérlet érvényességi idejét, mely 

éves bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév 
december 31-ig tart, havi bérlet esetén a 

kiadás napját és azt az utolsó napot 
tartalmazza, amikor a bérlet még 

felhasználható. A bérlet része a sorszám, ami 

betűjelként “P” jelzést tartalmaz  mely 
bérlettel a város bármely parkolóhelye 

igénybe vehető. A szám az üzemeltető által 

kiadott sorszám, amivel beazonosítható és 
ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. A bérlet 

hátsó oldalán “Tudnivalók” címszó alatt 

röviden le kell írni, hogy a bérlettel hol lehet 
parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a 

parkoló nem őrzött, továbbá fel kell tüntetni 
az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. 

A hátoldalon még megmaradó helyet az 

üzemeltető reklámfelületként 
felhasználhatja. Az elkészített parkoló 

bérletet az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A 

parkoló bérletbe bejegyzést csak az 
Üzemeltető tehet.”  
 

5.§ A R. 12. § (1) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

(1) A parkolási díj megfizetését igazolja: a 

megváltott parkolójegy, a havi bérlet, az éves 

parkoló bérlet, a kizárólagos használati jogot 
igazoló bizonylat. A parkolási díj 

megfizetése az mobiltelefonos díjfizetéssel 

is történhet.  Az (1) bek.-ben említett 

bizonylatok - a mobiltelefonos díjfizetés 

kivételével – elhelyezésére a 9.§ (5) bek-ben 
a kedvezményes parkoló bérletnél mondottak 

irányadók.  

 

6.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

7.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen 

rendelet 2. melléklete lép 

8.§ E rendelet 2016. január 01-én lép 

hatályba. 

 

Kihirdetés napja:  2015. augusztus 27.-én 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

21/2015. /VIII.27./ önkormányzati  

rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a helyi környezetvédelem szabályairól 

szóló 22/2001. /VI.28./önkormányzati 

rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2)  bekezdése,  és a Magyarország 
Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 1.  valamint az 

1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bek. c) pontja 
alapján a következőket rendeli el: 

 
 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a helyi környezetvédelem szabályairól 

szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-át az 

alábbi (11) bekezdésekkel egészíti ki: 

 
„(11) Az állat felügyeletét ellátó személy 

az állat sétáltatása, futtatása, egyéb 

közterületi tartózkodása során köteles 

az állat által okozott szennyezés 

megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy 

a szennyezés megszüntetésére alkalmas 

egyéb eszközt magánál tartani és ezt a 
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közterület-felügyelők felszólítására 

bemutatni. Az állat által okozott 

szennyeződés megszűntetése az állat 

felügyeletével megbízott személy 

kötelessége.” 

 

2.§ A R. 6.§ (1) bekezdése a következők 

szerint módosul:  
(Az ingatlantulajdonosok feladata az 
ingatlanokkal kapcsolatban) 

„6. § (1) A település belterületén lévő 

ingatlanok tulajdonosai, használói 

kötelesek a szükségesség mértékének 

megfelelően – de évente legalább két 

alkalommal – május 15-ig, illetve 

szeptember 15-ig ingatlanaikat a 

gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő 

bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az 

ingatlanuk zöldterületi részének 

kaszálásáról gondoskodni. Ha az 

ingatlan tulajdonosa, használója e  

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 

jegyző a teljesítésre való eredménytelen 

felhívást követően az elhanyagolt 

ingatlanon a tulajdonos, használó 

költségére és veszélyére a jelen 

bekezdésben meghatározott feladatokat 

elvégezteti”. 
 

3.§ E rendelet 2015. október 01-én lép 

hatályba. 

 

Kihirdetés napja:  2015. augusztus 27.-én 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

167/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót az előterjesztés és 

mellékleteiben foglaltak szerint 
megismerte. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

168/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Szentgotthárd Város Sportkoncepciója 
2015.” című dokumentumot az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint a 

következő kiegészítéssel fogadja el: 
 meg kell vizsgálni annak a 

lehetőségét, hogy hogyan lehetne több 
fiatalt bevonni a helyi rendezvényeken – 

többek között a sportrendezvényeken való 
részvételbe 

 a költségvetés tárgyalásáig 
önkéntes alapon részletesebb beszámolót 

kér a bizottság az egyesületektől arról, 
milyen forrásaik vannak egy évben és 
ezekből mit tudnak megvalósítani 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Sport- és ifjúsági       
 referens beszámolóját az Előterjesztés 3. 

számú melléklete szerint elfogadja.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 

169/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Esélyegyenlőségi Programjának 

időarányos megvalósulását, illetve az 
időközbeni változásokat áttekintette, az 
áttekintés alapján Szentgotthárd Város 

Esélyegyenlőségi Programját 
felülvizsgálta, a helyzetelemzést és az 

intézkedési tervet az új helyzetnek 
megfelelően a mellékletben található 
felülvizsgált programban foglaltak szerint 

módosítja. Mindezekkel a Képviselő-
testület Szentgotthárd Város 

Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatát a mellékelt 
dokumentumban foglaltak szerint 

elfogadja. 
 

„A gazdasági folyamatok alapvetően 
stagnáltak” szövegrészből (Az 
előterjesztett program 14. oldala) a 

„stagnálás” szó kerüljön ki – helyette ez 
maradjon: „A gazdasági folyamatok:…” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

170/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete „A személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények munkájáról, 

feladatairól különös tekintettel a 

Városi Gondozási Központ nem 
kötelező szolgáltatásairól” szóló 

tájékoztatót megismerte és 

elfogadja, 
- a Városi Gondozási Központ 

intézményében működtetett 
nem kötelező szolgáltatásokat – 

Támogató Szolgálat, Közösségi 
Pszichiátriai ellátás, 

Jelzőrendszeres Házi 

segítségnyújtás – 2016. évben is 
működtetni kívánja és javasolja 

a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának, hogy a 

szolgáltatások 2016. évi 

működését továbbra is 

biztosítsa a kistérség területén.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné intézményvezető  
                 Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

      intézményegység-vezető 

                 Uhor Anita intézményvezető  
 

171/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum Felügyeleti 
ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési 

jelentést megismerte, az abban leírtakat 
elfogadja azzal, hogy az igazgatónak a 
feltárt hiányosságok kijavítása érdekében 

intézkedési tervet kell készítenie.  
 

Határidő: a közlésre azonnal 
 az Intézkedési terv elkészítésére 
 a közléstől számított 15 nap  

Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt -  
 jegyző 

 az Intézkedési terv  
 elkészítéséért: Molnár Piroska - 
 igazgató 

 

172/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Térsége Arany János 1-4. Évfolyamos 
Általános Iskolájának osztályterem 

felújítására, valamint udvari lépcső 

javítására összesen 1.250.000,- Ft 
fedezetet biztosít a tartalék terhére. 

Felkéri mind a Városüzemeltetést, mind a 

SZET Szentgotthárdi Kft-t, hogy a 
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munkálatokat legkésőbb 2015. augusztus 

28-ig fejezze be. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 

                 Fekete Tamás városüzemeltetési 
       vezető 

                 Karsai Gábor ügyvezető  

      igazgató 
                 Somorjainé D. Zsuzsanna 

      pénzügyi vezető  
 

173/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szentgotthárdi Kézilabda 
Klub kérelmét támogatja és   

3.089.235 Ft -ot biztosít a támogatási 

kérelemben szereplő kisbusz 
vásárlásra a tartalék terhére, azzal, 

hogy 

- a támogatás utalásának feltétele 
a támogatási megállapodás 

aláírása, 

- a támogatási megállapodásban 
részletesen rögzíteni kell, hogy 

az Egyesület – korlátlan 

alkalommal és ideig - biztosítja 
az Önkormányzatnak és az 

általa kijelölt szervezeteknek, 

intézményeknek a busz 
üzemanyagköltségen való 

igénybevételét azokban az 

időkben, amikor az Egyesület 
csapatai nem veszik igénybe a 

járművet. 

- annak fejében adja az 
önkormányzat a támogatást, ha 

a Kézilabda Klub bemutatja a 

busz gazdaságos működtetésére 
vonatkozó megállapodást 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

174/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület vasútmodell kiállítás 

szervezésére vonatkozó kérelmét 200.000,-  
forinttal támogatja a 2015. évi 
költségvetési tartaléka terhére, azzal, hogy 

- a támogatással az Egyesület 2015. 
október 31-ig számlákkal 

elszámol az Önkormányzat felé,  
- a támogatott a rendezvény során 

az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti.  
- a következő évtől már tervezni 

kell ezt a rendezvényt mint városi 
programot a költségvetés 
szempontjából is.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és 

   koordinációs ügyintéző  
              Somorjainé D. Zsuzsanna   

    pénzügyi vezető 
 

175/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kárászy Szilvia augusztus 22- i 
koncertjéhez bruttó 778.060,- forintot 

biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék 
terhére.  

 
2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2015. augusztus 22-én megrendezet 1Úton 
zarándoklat szentgotthárdi eseményeit 

szervező Keresztény Megmozdulásokért 
Egyesület Szentgotthárd számára 100.000.- 
Ft támogatást nyújt az érkező zarándokok 

számára biztosított étkezés 
nyersanyagköltségeihez a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére.  
 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna   
     pénzügyi vezető 
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176/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a műfüves labdarúgó 

pálya MLSZ általi kialakítása kapcsán a 

labdafogó háló előterjesztés szerinti 
elhelyezéséhez további 25.319,- forintot 

biztosít a tartalék terhére, ezzel – a 

pályázati projekt keretében - az 
önkormányzati saját forrás összege 

összesen 37.240.933,- forintra változik.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna  
     pénzügyi vezető 

                Fekete Tamás városüzemeltetési 

     vezető 
 

177/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár 
Gábor polgármestert, hogy a 

Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó 

halgazdálkodási jogának rendezése 
érdekében a 2016. január 01-től induló 

haszonbérleti időszakra vonatkozó 

haszonbérleti pályázat elnyerését elősegítő 
támogatói nyilatkozatot a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

részére aláírja.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető  

 

178/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szentgotthárd, Hunyadi út 

27. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban működő 

kollégium működtetésére (kizárólag 

rezsiköltségek) 2015. szeptember 01. 

időpontot követően 4.500.e/Ft-ot 

biztosít a 2015. évre a tartalék terhére.  

2. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szentgotthárd, Hunyadi út 

27. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban működő 

kollégium működését a 2016. évi 

költségvetés tervezéséig megvizsgálja 
és a középiskolai tanulók további 

kollégiumi ellátására ennek 

függvényében döntést hoz.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 
 

179/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentgotthárd 0213, 0215/1 és 0329 hrsz-ú 

telkeken elhelyezkedő, a városi 
ebrendészeti telephez és kutyamenhelyhez 
vezető utat a  

 
Harap utca 

 
elnevezéssel látja el.  
 

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 
 

180/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Közbeszerzési 
eljárások ellenőrzése” elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 
leírtakat elfogadja.  

 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

 Zsolt jegyző 
 

181/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szlovénia-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretében sikerrel 

lebonyolított Menthal Health 
pályázatból fennmaradt 1.188.600 Ft 

(3819.03 EUR) előleg 
visszautalásának fedezete a 2015.évi 
költségvetési tartalék.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a LEADER gyógynövény  
projekt önkormányzati vállalásának 

teljesítéséhez szükséges, de el nem 

számolható 106.300,- Ft (ÁFA) 
összeget biztosít a tartalék terhére.  

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

pénzügyi vezető 

 

182/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „barokk kertben” 

lévő, a kolostorépület refektóriumának 

bejáratához felvezető lépcső felújítására 
7.710,- e/Ft-ot biztosít a 2015 évi 

költségvetésben tervezett fejlesztési 

tartaléka (lakásépítés) terhére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 
 

183/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat i vízi 

közművek gördülő fejlesztési terve című  

Előterjesztés 1. számú mellékletként 

csatolt Gördülő Fejlesztési tervet elfogadja 
és meghatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét Huszár Gábort a 
nyilatkozat aláírására. 
 

Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 
 

184/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a V049 

Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer 

és a S021 Szentgotthárd 

szennyvízelvezetési és –tisztítási 

rendszer víziközművei 
vagyonértékeléséhez összesen 

8.343.900.- Ft összeget biztosít 

melynek fedezete a 2015. évi tartalék 
keret.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 
 

185/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

ismételten rögzíti, hogy , indulni kíván a 
közeljövőben megjelenő napelem park 
létesítésével kapcsolatos energetikai 

pályázaton, melynek kapcsán mintegy 300 
kW névleges teljesítményű naperőmű park 

épül a tulajdonában álló szentgotthárdi 
1631 hrsz-ú ingatlanon, ennek érdekében 
felkéri a Hivatalt a szükséges előkészületek 

megtételére, továbbá ennek fedezetét a 
2016. évi költségvetésben tervezni 

szükséges. Ugyanakkor elvárja, hogy az 
Előterjesztésben felvetett kérdésekre – 
különösen a jövendő működtetés várható 

költségeire, a terület megvásárlása esetén a 
vételárra, bérleti szerződés esetén a bérleti 

díjra vonatkozó elképzelésekre, a várható 
megtérülésre készüljenek számítások. Az 
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elképzelést lássa, tárgyalja és 

véleményezze az önkormányzat mellett 
működő energetikai bizottság is.  

 
2./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

mint a Szentgotthárdi Ipari Park 
Gazdaságfejlesztő és Beruházó KFt. 

tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. 
tulajdonát képező szentgotthárdi 1614 
hrsz-ú ingatlan az 1. sz. melléklet szerint 

megosztásra kerüljön. Továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy a kialakuló kb. 7300 m2-es 

területre a napelem park létrehozása 
céljából adásvételi szerződés, vagy opciós 
elővételi szerződés mellett bérleti 

szerződés kerüljön megkötésre. A 
szerződések tervezeteit a testület elé kell 

terjeszteni. A Képviselő-testület mindezek 
birtokában hozza meg végleges döntését.  
 

Határidő : a közlésre azonnal,  
Felelős    : Huszár Gábor polgármester,  

     dr. Gábor László Önk. és Térségi 
erőforrások v. 

       Fekete Tamás városüzemeltetési 

      vezető 
     Karsai Gábor SZIP KFt.    

      ügyvezető,  
 

 

186/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért Szentgotthárd 
város teljes közigazgatási területén 

a közvilgítási berendezések 
(lámpatestek) cseréjével, korszerű 
LED lámpatestekre a meglévő 

tartószerkezeteken szabványos 
útosztály besorolásnak megfelelő 

műszaki paraméterekkel, amellyel 
legalább 40 %-os energia 
megtakarítást kell elérni.  

 
Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető  

 

2. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete a projektben el nem 
számolható közbeszerzési szakértő 
költségét – bruttó 2.286.000,- Ft-ot 

2015. évi költségvetési tartalék  
terhére biztosítja.  

 

Határidő : azonnal 
Felelős :   Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

pénzügyi vezető  
 

187/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szentgotthárdi  

 
0373/1. hrsz.   területe: 11 902 nm  
művelési ága: kivett, laktanya  

0373/2. hrsz.   területe:  2 026 nm   
művelési ága: kivett, laktanya  

0374.   hrsz.   területe:   3 315 nm   
művelési ága: kivett közforgalom elől 
el 

nem zárt magánút  belterületbe 
vonását kezdeményezi.   

 
A területfelhasználási célok: 

- 0373/1. hrsz. vonatkozásában – 

lehetséges célok - :  
-idősek elhelyezésére, ellátására 

szolgáló tartós bentlakásos 
intézmény 
-krízishelyzetbe kerülők által 

igénybevehető szállás jellegű 
rendeltetés /   

  lakások 
-fiatal házasok által igénybevehető 
lakások 

-szociális bérlakások    
- 0373/2. hrsz. vonatkozásában – 

tényleges használat - : 
lakóépület és melléképülete 

- 0374. hrsz. vonatkozásában – a 

tényleges használat - : út  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a 
Szentgotthárd 0373/1. hrsz-ú telek 
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tervezett hasznosítását – amennyiben 

annak tulajdonjogát a Magyar Államtól 
megkapja -  4 éven belül megvalósítani 

tervezi.  
 
Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 

 

188/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete György Anna 4020 
Linz Melssenweg 12. (Ausztria) sz. alatti 
lakos felajánlását, melyben a 

szentgotthárdi 3816 hrsz-ú, kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület megnevezésű, 

3522 m2 területű ingatlanban lévő 
140/2880 tulajdoni részarányát ajándék 
címén az Önkormányzat részére felajánlja, 

elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a 
Városüzemeltetést, hogy az ingatlan 

átvételéhez szükséges szerződést 
készíttesse el és a polgármestert 
felhatalmazza annak aláírására.  

 
Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

189/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

      Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy nyilatkozik, hogy a 

szentgotthárdi 2939 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a szentgotthárdi 
2939/A hrsz-ú, lakóház Sárközi Zoltán 
és Sárköziné Horváth Annamária, 

9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 
68. sz. alatti lakosok részére ½ - ½ 

arányban történő értékesítése  
tekintetében a PTK. 5:20. § alapján 
biztosított elővásárlási jogával nem 

kíván élni. 

 

Határidő : a közlésre azonnal,  
Felelős    : Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

190/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete 

igényét jelenti be a Magyar Állam 
tulajdonában, a tulajdonosi jogokat 

gyakorló Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet és a vagyonkezelő Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében 

lévő szentgotthárdi 0269/9 hrsz-ú (műv. 
ág: szántó, terület: 2 ha 7496 m2) ingatlan 

tulajdonjogának ingyenes átadására  
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
részére  A mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény (2) bekezdés c) pontja, valamint a  

254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) 
pontja alapján településfejlesztés céljából.  
A segítendő feladat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bek. 1. 

pontja  szerinti „helyi közszolgáltatások 
körében különösen: településfejlesztés, 
településrendezés”  céljából – különös 

tekintettel a Nyugat-Pannon Járműipari 

és Mechatronikai Központ kiemelt 

járműipari központtá nyilvánításáról 

szóló 1667/2012. (XII.20.) Korm. 

határozatban foglaltakra.  

A megszerezni kívánt ingatlan a hatályos 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 

terv alapján az Ipari Park II. területéhez 
tartozik. 
- Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviselő-testülete vállalja a 
szentgotthárdi 0269/9 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a 
tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését, ide értve a 

művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét is a 254/2007. (X.4.) Korm. 

rendelet 50.§.(2) b) pontjának 
megfelelően.” 
-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  a szentgotthárdi 

0269/9 hrsz-ú ingatlan átadása kapcsán 

felhatalmazza a polgármestert, az ingyenes 
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tulajdonba adásról szóló szerződés 

aláírására.  
 

2./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
igényét jelenti be a Magyar Állam 

tulajdonában lévő, a tulajdonosi jogokat 
gyakorló Nemzeti Földalapkezelő 

Szervezet felé a szentgotthárdi 0256/5 

hrsz-ú (műv. ág: rét, terület: 2 ha 1258 
m2), szentgotthárdi 0335/1 hrsz-ú (műv. 

ág: szántó, terület: 1 ha 3794 m2), 
szentgotthárdi 1615 hrsz-ú (műv.ág: 

kivett magánút, terület: 5501 m2) 
ingatlanok tulajdonjogának ingyenes 

átadására Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére, A mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvény (2) bekezdés c) 
pontja, valamint a 254/2007. (X.4.) Korm. 
rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján 

településfejlesztés céljából. 
A segítendő feladat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bek. 1. 
pontja  szerinti „helyi közszolgáltatások 

körében különösen: településfejlesztés, 
településrendezés” céljából – különös 

tekintettel a Nyugat-Pannon Járműipari 

és Mechatronikai Központ kiemelt 

járműipari központtá nyilvánításáról 

szóló 1667/2012. (XII.20.) Korm. 

határozatban foglaltakra.  

A megszerezni kívánt ingatlanok a 
hatályos Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási terv alapján az Ipari Park II. 

területéhez tartoznak.  
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

képviselő-testülete vállalja a 
szentgotthárdi 0256/5 és a 

szentgotthárdi  0335/1 hrsz-ú, 

szentgotthárdi 1615 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a 

tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését, ide értve a 
művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét is a 254/2007. (X.4.) Korm. 
rendelet 50.§.(2) b) pontjának 

megfelelően.” 

-  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  a szentgotthárdi 

0256/5 és a szentgotthárdi  0335/1 hrsz-

ú, szentgotthárdi 1615 hrsz-ú ingatlanok 

átadása kapcsán felhatalmazza a 
polgármestert, az ingyenes tulajdonba 

adásról szóló szerződés aláírására.  
 

 
3./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

66/2015. Képviselő-testületi határozat 1./ 
pontját  visszavonja - amennyiben e 

határozat szerinti ingyenes ingatlanátadás 
realizálódik.    
 

Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős:    Huszár Gábor polgármester,  

      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
      Fekete Tamás városüzemeltetési 
      vezető 

 

191/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – testülete 
az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 

lakók lakbér -, víz-csatorna díj hátralékáról 
szóló a jelen Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti Beszámolót megismerte 

és elfogadja. 
 

Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – testülete 
az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 
lakók lakbér -, víz-csatorna díj hátralékaira 

tekintettel elrendeli annak megvizsgálását, 
hogy a lakhatással kapcsolatos 

önkormányzati szociális juttatások 
esetleges változtatására milyen lehetőségei 
vannak Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának.  
Elrendeli továbbá, hogy  a Távhő 

hátralékosokról szóló táblázat is kerüljön 
csatolásra a jövőben.  
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Határidő: a 2015. októberi Képviselő-

testületi ülés 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző  

 

 

192/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy 

a  152/2015. számú határozat 2. pontjában  
- a Szentgotthárd 27. hrsz.-ú ingatlanon 
(Széll Kálmán téri szökőkút mellett) lévő 

úton a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. 
kapualjtól induló szakaszán a Behajtani 

tilos kivéve áru ki-, berakodás, illetve 
engedéllyel kiegészítő táblával ellátott 
behajtási tilalom elrendelésének 

végrehajtását az évente visszatérően 
tárgyalt a Közlekedés helyzete 

Szentgotthárdon című napirend 
tárgyalásáig felfüggeszti. E napirend 
tárgyalása során a problémát újból meg 

kell vizsgálni.  
 

Határidő: 2015. októberi ülés.  
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 

 

193/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város  
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 

képező, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 6. 
sz. alatti, 1373.hrsz-ú ingatlanon lévő 
épület I. emeletén található összesen 162 

m2 hasznos alapterületű helyiségekre 
vonatkozó, jelen előterjesztés 3. sz. 

mellékletét képező, Szentgotthárd Város 
Önkormányzata és Szentgotthárd Városi 
Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit 

Kft. közt létrejövő Bérleti szerződés 
megkötéséhez hozzájárul.  

 
Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester, 

Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető  
 

 

 

 

 

194/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

       Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentgotthárd, Deák F. u. 12.  szám alatti, 

1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű 
garázsra  az önkormányzat tulajdonában 
lévő helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó szabályairól 
szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati 

rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított 
pályázat mellőzése alapján Andrasek 

Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 

12. fszt. I/5. sz. alatti lakossal történő 
Bérleti szerződés megkötéséhez járul 

hozzá. 
 Bérleti díj: havi 8.970.-Ft/hó+ÁFA, 
összesen 11.392.-Ft. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 
3 hónap felmondási idővel.  

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi 
infláció mértékével automatikusan 
emelkedik. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET 
Szentgotthárdi Kft  közlése szerint.  

 
Határidő:közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 


