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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 
 

20/2016. (II. 25.)             Szentgotthárd Város Önkormányzatának    3. 

    2016. évi költségvetési rendelete.  

 

21/2016. (II. 25.)             Beszámoló a közművelődési cselekvési terv   3. 

     megvalósításáról. A PKKE 2015. évben végzett   

    tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület  

    2016. évi munkatervéről. Tájékoztató a 2016. évi  

    városi rendezvénytervről. A Csákányi Filmszínház  

                                                beszámolója. 

  

22/2016. (II. 25.)             Ifjúsági koncepció elfogadása.    4. 

  

23/2016. (II. 25.)             Turisztikai fejlesztési projekttervek.    4. 

  

24/2016. (II. 25.)             A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum   4. 

    2016. évi munkaterve.  

 

25/2016. (II. 25.)             Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat    5. 

    2015. évi munkájáról szóló beszámoló.  

 

26/2016. (II. 25.)             Rendelőintézet Szentgotthárd Szervezeti és   5. 

     Működési Szabályzatának módosítása  

27/2016. (II. 25.)             A Kollégium elnevezése.     5. 

  

28/2016. (II. 25.)             Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának                                         

                                               kezdeményezése                                     5. 

  

29/2016. (II. 25.)             Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   5. 

    alapító okiratának módosítása.  

 

30/2016. (II. 25.)             Vas Megye és Szombathely Város Regionális   6.

    Vállalkozásfejlesztési Alapítványa alapító 

     okiratának módosítása.  

 

31/2016. (II. 25.)             Pars Krisztián Olimpiai felkészülésének támogatása.  6. 
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32/2016. (II. 25.)             A 2014.évi ellenőrzések utóellenőrzése.   6. 

                                                (Belső ellenőri jelentés) 

  

33/2016. (II. 25.)             Huszár Gábor polgármestr 2016. évi    6. 

    szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 

  

34/2016. (II. 25.)             Hianz Tájház használati megállapodás.   7. 

 

35/2016. (II. 25.)             Csatlakozás a „Legszebb konyhakertek” programhoz.        7. 

  

36/2016. (II. 25.)             Magyarlak község településfejlesztési    7. 

    koncepció elkészítéséhez nyilatkozat.  

 

37/2016. (II. 25.)             Gongola Péter és társai tiltakozó beadványa    7. 

    a Rábatótfalun tervezett  sertéstelep-beruházás miatt.             

  

38/2016. (II. 25.)             Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló  8. 

    8/2011. ( II.24.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

39/2016. (II. 25.)             Szentgotthárd 4904/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése.  8. 

  

40/2016. (II. 25.)             Területvásárlás – telekhatár rendezés (Ropos Gábor).  8. 

 

41/2016. (II. 25.)             Beszámoló az önkormányzati tulajdonú    9. 

    bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség  

    hátralékáról.  

 

42/2016. (II. 25.)             Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása.    9. 

 

43/2016. (II. 25.)             Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti   9. 

    Autóbusz állomás hasznosítása.  

 

44/2016. (II. 25.)             Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti  9. 

     üzlethelyiség hasznosítása.  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

20/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) 

bekezdésben meghatározott 

kötelezettségére tekintettel az 

Önkormányzat saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három 

évre várható összegeit a 2. számú 

melléklet (Adósságot keletkeztető 

ügyletek/határozathoz) szerint 

határozza meg.  

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. tv. alapján 2016. évben 

adósságot keletkeztető ügylethez : 

nyújt be előzetes 

adatszolgáltatást. Mértéke: 

200 millió forint. 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2016. évi költségvetéshez 

a következő módosításokat 

javasolja:  

 evangélikus egyházközösség 

kérelmét 350 000 Ft –tal kívánja 

támogatni 

 a PKKE kérelmét 890 000 Ft-tal 

kívánja támogatni 

 a versenysportra adható támogatási 

keret emelését 4 500 000 Ft-ra 

 a ciszter síremlék felújítására vissza 

kell térni a zárszámadás után 

 a SZET Szentgotthárdi Kft. nyújtsa 

be március végéig a 2016. évre 

vonatkozó üzleti tervét, ennek 

hiányában április 1-től nem 

történhet kifizetés a társaság 

részére 

 a Máriaújfalui SE kérelme a 

sportegyesületek támogatásának 

elosztásánál  legyen elbírálva 

 

Határidő : azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

21/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési 

Koncepciójának cselekvési tervéről 

szóló beszámolót az 1. számú 

melléklet szerint megismerte és 

elfogadja azzal, hogy: 

- a színház öltözőinek és hozzá 

tartozó vizesblokkok 

felújítására költségbecslést kell 

előterjeszteni a 2016. márciusi 

testületi ülésre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős :   Huszár Gábor  

     polgármester 

                 Fekete Tamás  

      Városüzemeltetési vezető 

                 felelősként megnevezett 

     szervezetek  

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2015. évi beszámolóját 

az Előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kiss Éva elnök  

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2016. évi munkatervét az 

Előterjesztés 3. számú melléklete 

szerint megismerte és jóváhagyja. 
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Felkéri az Egyesület elnökét a 

munkatervben megfogalmazott 

feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Kiss Éva elnök  

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2016. évi Városi 

Rendezvénytervet megismerte. 

Felkéri a városi programszervező 

szervezeteket, hogy a rendezvényterv 

változásait/aktualizálását 

folyamatosan jelezzék a Hivatal felé. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : városi programszervező 

szervezetek 

 

5.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Csákányi László 

Filmszínház 2015. évi beszámolóját 

megismerte, az abban foglaltakat 

elfogadja. Egyetért azzal, hogy a 

beszámolóban felvetett beruházást 

igénylő feladatokat el kell végezni – 

javasolja ehhez pályázati források 

keresését.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : Czotter – Szukics Mónika 

     ügyvezető 

                 Huszár Gábor  

     polgármester 

                 Fekete Tamás  

     Városüzemeltetési vezető 

 

22/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Ifjúsági koncepciója és cselekvési terve 

2015-2020” című dokumentumot az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

elfogadja, azzal, hogy a nemzetiségi 

önkormányzatok által végzett 

tevékenységek is kerüljenek említésre.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

   referens 

 

23/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Térsége Turisztikai Egyesület (TDM) által 

elkészített turisztikai fejlesztési projektterv 

dokumentumot (Turisztikai projektterv – 

adatbázis) megismerte, azzal kapcsolatban 

az alábbi kiegészítéseket teszi: 

- felkéri a TDM szervezetet, hogy az 

általa elküldött anyagot az 

egyeztetéseknek megfelelően 

egészítse ki  

Felkéri a TDM elnökét a dokumentum 

folyamatos pontosítására, bővítésére azzal, 

hogy ennek alakulásáról negyedévente 

tájékoztatást kér. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

 

 

24/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 2016. évi 

munkatervét megismerte, azt az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja 

jóvá:  

- felkéri a SZET Szentgotthárdi 

KFT-t, hogy a múzeum emeleti 

termeinek átalakítása során a 

villanyszerelés, festés, karbantartási 

munkák elvégzésében és a 

mozgáskorlátozott lift üzemelésének 

biztosításával  segítse az intézményt. 

Felkéri az intézmény Igazgatóját a 

munkatervben megfogalmazott feladatok 

végrehajtására. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

25/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót megismerte 

és elfogadásra javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás számára. 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

     Uhor Anita intézményvezető 

 

26/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az 

Előterjesztés 1 sz. Melléklete szerint 

megismerte és jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény 

vezetőjét, hogy a dokumentum egységes 

szerkezetbe foglalását készítse el. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

                 Dr. Klósz Beáta       

      intézményvezető 

 

27/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint a szentgotthárdi 

Kollégium (Szentgotthárd, Hunyadi út 27.) 

tulajdonosa és működtetője kezdeményezi 

a fenntartó Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központnál, hogy a 

Kollégium intézmény a továbbiakban a Dr. 

Vargha Gábor nevet viselje tekintettel arra, 

hogy Dr. Vargha Gábor (1859-1948) a XX. 

század első évtizedeiben politikai, 

gazdasági és kulturális területen egyaránt 

sokat tett Szentgotthárd fejlődésért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

28/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

elindítsa az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia felülvizsgálatának folyamatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

     Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna    

      pénzügyi vezető 

 

29/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. 

Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal  

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát az 

előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 
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               törzskönyvi átvezetésre: dr. 

Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szentgotthárd 

Város Önkormányzat     

alaptevékenységének kormányzati 

funkcióit az Előterjesztés 3. számú 

melléklete szerint fogadja el. A 

felsorolás a továbbiakban a Szervezeti 

és Működési Szabályzat    

függelékeként található. 

 

       Határidő: azonnal 

       Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: Dr. 

        Gábor László Önk. és Térs. 

        Erőforrások vezető 

 

30/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Vas Megye és 

Szombathely Város Regionális 

Vállalkozásfejlesztési Alapítványa alapító 

okiratának módosítását az Előterjesztés 2. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

31/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Pars Krisztián olimpiai felkészüléséhez 

1.000.000,- Ft támogatást biztosít ( a tagjai 

sorában tudó sportegyesület számára ) 

azzal, hogy a Támogatott a támogatással 

köteles elszámolni az Önkormányzat felé, 

továbbá a Támogatott Szentgotthárdot a 

rendelkezésére álló felületein / csatornáin 

támogatóként megjeleníti. A támogatási 

szerződés megkötése a sportolóval mint 

magánszeméllyel vagy az őt soraiban tudó 

sportegyesülettel történjen attól függően, 

hogy anyagilag összességében melyik a 

kedvezőbb. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Somorjainé D. Zsuzsanna   

   pénzügyi vezető 

  Gaál Ákos sport- és ifjúsági    

   referens 

 

32/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „A 2014. évi 

ellenőrzések utóellenőrzése” elnevezésű 

belső ellenőrzési jelentéseket megismerte, 

az abban leírtakat elfogadja.  

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt – 

 jegyző 

 

33/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületet Huszár Gábor 

polgármester 2016. évi szabadságolási 

ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § 

(2) bekezdése alapján az 1. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Huszár Gábor részére a 

2015. évről áthozott, 2016. február 29. 

napjáig ki nem vett/ adott 5 nap 

szabadságát az 1. sz. mellékletben foglalt 

szabadságolási ütemterv alapján 2016. 

március 4-én, 2016. március 16-tól 2016. 

március 18-ig és 2016. március 24-én 

kiadja. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Labritz Béla alpolgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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34/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

2222/2 hrsz-ú, természetben  9970 

Szentgotthárd, Móra F. u. 3. szám alatti  

1473 m2 területű, kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű ingatlannal 

kapcsolatosan a következő döntést hozza: 

az ingatlanon álló lakó- és gazdasági 

épületet    „hianz tájház” kialakítása 

céljából a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 

részére ingyenes használatba adja az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

használati szerződéssel  és felhatalmazza 

annak aláírására Huszár Gábor 

polgármestert. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

35/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

2016-ban Szentgotthárd bekapcsolódik a 

“A legszebb konyhakertek” programba. 

Felkéri az Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottságot, hogy a Fenntartható 

fejlődésért Szentgotthárdon” (Zöld 

Szentgotthárd) program keretében 

létrehozott Zöld Szentgotthárd Mozgalom 

beindításával szervezze meg a Legszebb 

konyhakertek program szentgotthárdi 

végrehajtását.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Virányi Balázs Eszközkezelő Önk. 

Biz. Elnöke 

 

36/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete rögzíti, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  a 

magyarlaki településfejlesztési koncepció 

készítését befolyásoló tervekkel nem 

rendelkezik. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a 

magyarlaki településfejlesztési koncepció 

elfogadását megelőző véleményezési 

eljárás  

további szakaszaiban részt kíván venni.        

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

37/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gongola Péter és 

társai által kezdeményezett aláírásgyűjtés 

kapcsán kezdeményezi, hogy Rábatótfalu 

városrészen az aláírásgyűjtő íven 

meghatározott területen a megbízott 

településtervező vizsgálja meg a készülő 

településrendezési tervek kapcsán a 

beépítésre szánt területen a  meglévő és 

tervezett falusias lakóterület terület 

felhasználás helyett más terület 

felhasználás milyen módon írható elő.    

 Az érintett lakóterületen lakókat 

tájékoztatni kell a falusias ill. 

kertvárosias besorolás kapcsán 

arról, hogy az milyen 

kötelezettségekkel és jogokkal jár 

és lehetővé kell tenni, hogy azokra 

a megkérdezettek véleményt 

nyilváníthassanak március 15-ig 

 A vállalkozótól írásos nyilatkozatot 

kell kérni arról, hogy az állattartást 

milyen módon kívánja végezni, 

erről szintén tájékoztatni kell a 

lakosságot. 

 a testület felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

vállalkozóval tárgyaljon 

csereterületről ill. más megoldásról 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 



XIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2016. FEBRUÁR 25. 

 8 

38/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az anyakönyvi 

eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. 

(II. 24.) önkormányzati rendelet által 

szabályozott anyakönyvi események 

kapcsán, amennyiben a szolgáltatást 

igénybe vevők kérik, akkor az 

eseményhez: 

gyertyát: bruttó 600 Ft / alkalom, 

anyakönyvi borítót: beszerzési áron 

biztosít. 

Ezeket az összegeket a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal számlájára 

kell megfizetni az anyakönyvi eseményre 

vonatkozó kérelem benyújtásával 

egyidejűleg, számla ellenében. 

A Képviselő-testület jelen határozata 

meghozatalával egyidejűleg hatályon kívül 

helyezi a 16/2012. számú Képviselő-

testületi határozatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Somorjainé Doncsecz 

  Zsuzsanna pénzügyi vezető 

   ügyfelek tájékoztatásáért: 

   anyakönyvvezetők 

 

39/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

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, értékesítésre 

meghirdetett kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant ajánlat hiányában 

nem értékesíti. 

A májusi testületi ülésre készüljön becslés 

arra vonatkozóan, hogy az érintett 

területen  hány építési telket milyen 

bekerülési költséggel lehetne kialakítani. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

40/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Ropos Gábor 9985 Felsőszölnök, Fő u. 4. 

sz. alatti lakossal (továbbiakban: 

kérelmező) történő értékarányos 

ingatlanrész-cseréhez az alábbiakban járul 

hozzá:  

Ropos Gábor szentgotthárdi 522/2 hrsz-ú 

ingatlanából Szentgotthárd Város 

tulajdonába átkerülő területrész nagysága 

kb. 726 m2, értéke 1500 Ft/m2. Az 

önkormányzat szentgotthárdi 475/4 és 

403/102 hrsz-ú ingatlanából Ropos Gábor 

tulajdonába átkerülő területrészek 

nagysága összesen: kb. 1216 m2, értékük  

5873 -Ft/m2. A telekhatár rendezési 

vázrajzok szerint meghatározott pontos 

területnagyságok alapján megállapított 

értékkülönbözetet Ropos Gábor köteles 

megfizetni az önkormányzat felé. 

A változási vázrajzok elkészítésének és 

szerződés szerinti földhivatali 

átvezetésének költsége 50-50%-ban a 

kérelmező felet és az Önkormányzatot 

terheli. 

A kérelmezőnek a jelen határozat közlését 

követő 15 napon belül nyilatkozni kell 

arról, hogy a fenti feltételek alapján 

továbbra is fenntartja a szerződéskötési 

szándékát. 

Amennyiben a területen értékesítésre 

szánt lakások épülnek a jövőben, akkor az 

önkormányzat a fentiek alapján 

kiszámított vételár pénzbeli megfizetése 

helyett  lakást kér – ennek részleteiről 

külön kell megállapodni.      

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 
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41/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér -, 

közös költség- víz-csatorna díj hátralékáról 

szóló Beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

42/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete a lakáscélú 

támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően az első lakáshoz jutók 

támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza 

nem térítendő támogatást nyújt:  

 

Báger Teréz (szül.: Szentgotthárd, 

1975.12.11. an.: Pránder Teréz) 9970 

Szentgotthárd, Mártírok u. 2/B. I. em. 8. 

szám alatti lakos részére a szentgotthárdi 

1298/1/A/11 hrsz-ú, természetben: 9970 

Szentgotthárd, Mártírok u. 2/B. I. em. 8. 

szám alatti társasházi  

lakásingatlan megvásárlásához. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal,   

       szerződéskötésre: 2015.03.24. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

43/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete tudomásul veszi, 

hogy  az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 

hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő 

összesen 132 m2 területű helyiségére nem 

érkezett pályázat. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - testülete a 

helyiséget is magába foglaló ingatlanra 

kiírt ötletpályázat beadási határidejéig a 

helyiségre újabb pályázatot nem ír ki.  

 

Határidő:   a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

44/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete tudomásul veszi, 

hogy a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 

1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 

alapterületű, önkormányzati tulajdonban 

lévő üzlethelyiségre nem érkezett 

pályázat. Ezen ingatlan hasznosítására 

egyelőre nem ír ki pályázatot – legalább a 

kiírás alatt lévő,  az elképzelések szerint 

ezt az ingatlant is érintő idegenforgalmi 

tárgyú pályázat beadásáig/elbírálásáig.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


