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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
48/2016. (IV. 01.)             Beszámoló a két ülés között történt fontosabb   3. 
    eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.  
  
49/2016. (IV. 01.)             Szentgotthárd Város Önkormányzata által    3. 
    2014. óta megvalósított fejlesztések áttekintése.  
    Beszámoló Szentgotthárd gazdaságfejlesztési 
     programja állásáról illetve gazdaságélénkítő 
     stratégia aktualizálása.  
 
50/2016. (IV. 01.)             Az Önkormányzat és a civil szervezetek   3. 
     együttműködése- beszámoló a 2015.évi munkáról,   
    tapasztalatokról, további együttműködési  
    lehetőségek a 2016. évben. 2016. évi cselekvési terv,  
    valamint a Civil szervezeteket és városrészeket  
    támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának  
    elfogadása.    
  
51/2016. (IV. 01.)             Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és   4. 
    módosítása. 
    Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről,  
    EFI működésének tapasztalatai. 
    
52/2016. (IV. 01.)             „A Város Képe”: városépítészet, zöld területek,  4. 
     sétáló utak, sétányok, parkok, játszóterek,  
    közterületi árusítóhelyek helyzetének áttekintése.  
 
53/2016. (IV. 01.)             A személyes gondoskodást nyújtó szociális    5. 
    ellátások 2016. évi díjai.  
 
54/2016. (IV. 01.)             Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas   5. 
    Bölcsődében.  
 
55/2016. (IV. 01.)             Anyakönyvi ügyintézés ellenőrzése.    6. 
                                                Belső ellenőri jelentés 
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56/2016. (IV. 01.)             Értéktár Bizottság tájékoztatója az elvégzett munkáról 6. 
 
57/2016. (IV. 01.)             Támogatási szerződések elfogadása.    6. 
 
58/2016. (IV. 01.)             Szentgotthárd Város Környezetvédelmi   7. 
     Programja felülvizsgálatának véleményezése.  
 
59/2016. (IV. 01.)             Koszár Zsolt támogatási kérelme.    7. 
 
60/2016. (IV. 01.)             Mobil lelátó vásárlás.      7. 
  
61/2016. (IV. 01.)             Az Arany János Iskola épület-felújításának               7. 
    pályázati lehetősége.  
 
62/2016. (IV. 01.)             Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos  8.
    közbeszerzéshez történő csatlakozással. 
 
63/2016. (IV. 01.)             Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút    8. 
    mellett lévő szerviz út közlekedési helyzete. 
  
64/2016. (IV. 01.)             Tiltakozó beadvány Rábatótfaluban tervezett   8. 
    állattartó telep ellen. 
 
65/2016. (IV. 01.)             Ingatlan vásárlás/bérleti kérelem Kocsis Imre   8. 
    Sztg. 1684. hrsz.            
  
66/2016. (IV. 01.)             Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos   9. 
    építési -,  felújítási munkálatok Szentgotthárdon 2016. 
 
67/2016. (IV. 01.)             Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása   9. 
  
68/2016. (IV. 01.)             A volt atóbuszpályaudvar      9. 
    hasznosítására kiírt ötletpályázat elbírálása. 
 
69/2016. (IV. 01.)             Sportágválasztó rendezvény előkészítése   9. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
48/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatokról, a Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló beszámolót és a 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megerősíti a 
szentgotthárdi ideiglenes befogadó állomás 
kialakítása ellen tiltakozó 253/2015. számú 
és a kötelező betelepítési kvóta ellen 
tiltakozó 14/2016. számon elfogadott 
képviselő-testületi határozatokat.   
A Szentgotthárdi Ipari Park Kft 
jelentésével kapcsolatosan úgy 
rendelkezik, hogy meg kell vizsgálni, hogy 
a Kft. működési költségei hogyan 
csökkenthetőek ill. elrendeli, hogy a SZIP 
Kft. is készítsen üzleti tervet a 2016. évre. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 
49/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete a Szentgotthárd 
Város Önkormányzata által 2014. óta 
megvalósított  fejlesztések  áttekintése.  
Beszámoló Szentgotthárd 
gazdaságfejlesztési programja állásáról 
illetve gazdaságélénkítő stratégia 
aktualizálása tárgyú beszámolót 
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja 
azzal a kiegészítéssel, hogy a gazdasági 
programot a pályázatok vonatkozásában ki 
kell egészíteni (4. oldal 7,8,9.pontok) a 
novemberi testületi ülésig.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

50/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat és a 
civil szervezetek 
együttműködéséről, az ezzel 
kapcsolatban végzett 2015. évi 
munkáról, megszerzett 
tapasztalatokról szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős közlésért: Szép Renáta 
külkapcsolati és koordinációs 
ügyintéző, civil referens 

 
2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat és a 
Szentgotthárdi Civil Fórum közös 
éves cselekvési programtervét az 
előterjesztés 3. számú melléklete 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor    
    polgármester 
    Szép Renáta külkapcsolati 
    és koordinációs ügyintéző, 
    civil referens 
    Cziráky László elnök 

 
3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Civil Alap felosztásának 
az Előterjesztés 6. sz. 
mellékletében foglalt Szabályzatát 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor    
    polgármester 
    Szép Renáta külkapcsolati 
    és koordinációs ügyintéző, 
    civil referens 
    Civil szervezetek vezetői 
    Településrészi   
     önkormányzatok elnökei 
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4. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Előterjesztés  7. számú 
mellékletében található Pályázati 
kiírást elfogadja - egyúttal az 
Előterjesztés 8. számú 
mellékletében található 
Támogatásigénylő lapok tartalmát 
jóváhagyja mint a Civil Alapból 
történő támogatás igénylés 
feltételét azzal, hogy a benne 
foglalt tájékoztatót elbírálási 
időszakonként aktualizálni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:Huszár Gábor polgármester 
   Szép Renáta külkapcsolati 
   és koordinációs ügyintéző, 
   civil referens 

 
51/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Szentgotthárd Város 
Egészségügyi Koncepciója és 
Cselekvési Terve 2016.” 
munkaanyagát megtárgyalta és ahhoz 
a következő javaslatokat teszi: 

 feladat a koncepcióban az 
egészséges környezeti 
paraméterek 
megfogalmazása,  

 kerüljön megfogalmazásra 
miként lehetne növelni a 
születési rátát, 

 a Mentőállomás szerepe 
kerüljön kiemelésre ( 
erőforrásaik is ), 

 a prevenciós tevékenységek 
szerepe is kerüljön 
feltüntetésre ( mind a civil 
szervezetek, intézmények, 
mind a vállalatok 
összefogása kapcsán ), 

 kerüljön  bele, hogy a fizikai 
és lelki egészség megőrzése 
elsőrendű fontosságú, 

 javasolja a védőoltások 
rendszerének megerősítését, 
kiterjesztését ( más életkori 
és más betegségcsoportokra 
is ), 

 javasolja, hogy a belső 
ellenőrzési tervben szereplő 
szakrendelőre vonatkozó 
belső ellenőrzési vizsgálatot 
április hónapban folytassák 
le, 

 
2. A Képviselő-testület az Előterjesztés 

1. pontjában meghatározottak szerinti 
koncepció-tervezetet az 
Önkormányzat internetes fórumain 
közzéteszi és a szentgotthárdi lakosság 
számára lehetőséget biztosít az azzal 
kapcsolatos javaslataik megtételére 
2016. május 31-ig. 
A nevesített  szervezeteknek meg kell 
küldeni a koncepciót véleményezésre 
ill. a civil fórum egészség klubjai 
részére is. 

 
Határidő: azonnal, a végleges koncepció 
előterjesztésére: 2016. júniusi testületi ülés 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

        Dr. Klósz Beáta intézményvezető 
        Dr. Gábor László Önk. és Térs. 
    Erőforrások v. 

 
52/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Város képe” című 
városépítészet előterjesztésben foglalt 
beszámolót megismerte, és azt az 
alábbiakkal egészíti ki: 
A József Attila utca is kapjon kiemelt 
szerepelt a történelmi városkép 
megőrzésében ill. a Képviselő-testület 
tegyen meg mindent annak érdekében, 
hogy ez az utca megőrizze jellegét. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős    : Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 
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53/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
2016. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
megismerte és egyetért azzal, hogy - a 
fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának egyező véleménye esetén – a 
mellékletben meghatározott térítési díjak 
kerüljenek rendeletbe foglalásra. 
 
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 
2016. áprilisi testületi ülés 
Felelős:   Huszár Gábor elnök/  
     polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
     Erőforrások v. 
                Fábián Béláné intézményvezető 
 

54/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évben a SZEOB Tótágas Bölcsőde 
intézményegység által a gyermekek 
számára biztosított napközbeni ellátás 
tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és 
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanács számára az alábbiakat javasolja 
elfogadásra: 
1.661,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási 
önköltség meghatározása, az Előterjesztés 
2. számú mellékletben foglaltak szerinti 
intézményi térítési díj és kedvezmények 
meghatározását 2016. május 01. időponttól 
alkalmazva, azzal, hogy 

-  a személyi térítési díj 
megállapításának alapját 
továbbra is a munkáltatói 
igazolás és a lakásfenntartási 
költségeket igazoló 
bizonylatok képezzék, 

-  a 2016. évben  befolyt 
gondozási díjat teljes 
egészében az éves fenntartói 

támogatás felett kapja meg a 
bölcsődei intézményegység, 
melyből A bölcsődei nevelés-
gondozás szakmai szabályi c. 
dokumentumban minimális 
felszerelésként előírtakat 
szerezheti be az intézmény  - 
elsősorban is az ellenőrzésnél 
megállapított hiányosságokat. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / 
      elnök 

     Kovács Tiborné igazgató 
     Somorjainé D. Zsuzsanna  
     pénzügyi vezető 
     dr. Gábor László, Önk. és    
Térségi Erőforrások v. 

 
2./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1.) pontban meghatározottakat azzal 
fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd 
és Térsége Önkormányzati Társulás 
döntését követően – a gyermekek 
napközbeni ellátásának intézményi térítési 
díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-
mentességeket a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 
30.) önkormányzati rendeletében is 
szabályozni szükséges. 
 
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 
2016. áprilisi testületi ülés 
Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / 
      elnök 
      dr. Gábor László, Önk. és   
      Térségi Erőforrások vezető. 
 
3./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő - testülete a 
2015. évi pénzmaradványt a zárszámadás 
után javasolja az intézmény rendelkezésére 
bocsátani eszközbeszerzésre. 
 
Határidő: a közlésre  azonnal  
Felelős   : Huszár Gábor olgármester 
                  Somorjainé Doncsecz  
        Zsuzsanna Pénzügyi vezető 
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55/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az „Anyakönyvi 
ügyintézés ellenőrzése” elnevezésű belső 
ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 
leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
 

56/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 
Települési Értéktár Bizottságnak a 
települési értékek adatbázisáról szóló 
tájékoztatását megismerte és köszönetét 
fejezi ki az eddigi eredményes munkáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Települési Értéktár Bizottság 
 

57/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő - testülete egyetért a 
Szentgotthárd  
Város Önkormányzata és a tőle feladatokat 
átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való 
támogatási szerződések megkötésével és 
felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozatnak megfelelő szerződések 
megkötésére a következők szerint:  
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése 
kapcsán: 
 
- Megállapodás a jakabházi városrészben 
lévő közterületek rendben tartására  és a 
takarítási és hulladék összegyűjtési 
feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi  
Faluszépítő és Hagyományőrző 
Egyesülettel 360.000 Ft ellenében, 
 - Támogatási szerződés  a  rábafüzesi 
városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-

Rábafüzes Német Kisebbségi   
Önkormányzattal 40.000 Ft összegben,  
- Megállapodás a  máriaujfalui városrészen 
lévő közterületek rendben tartására  és a 
takarítási  
és hulladék összegyűjtési feladatok 
folyamatos ellátására a Máriaujfaluért 
Egyesülettel 167.000 Ft összegben,      
- Támogatási szerződés a farkasfai 
városrészen kaszálásra a  Farkasfa 
Jövőjéért Egyesülettel 80.000 Ft. 
összegben, 
- Támogatási szerződés a zsidai 
városrészen kaszálásra a  Zsidai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel  105.000  Ft 
ellenében. 
- Megállapodás a rábafüzesi városrészen 
kaszálásra a Szentgotthárdi Horgász 
Egyesülettel 6.000.- Ft összegben 
- Támogatási szerződés a zsidai 
városrészen kaszálásra Szentgotthárd-
térvidéki Munkások és Lelkesek 
Egyesülettel 50.000 .- Ft összegben. 
 
1.2.) A támogatások fedezete a 2016. évi 
költségvetésben az eseti kaszálás,  
zöldterület  
kezelésének illetve a  települési hulladék 
vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 
 
1.2.) A városrészi klubok működtetése 
kapcsán 
Szentgotthárd város Önkormányzatának 
képviselő – testülete a városrészi klubok 
 működtetéséhez a megállapodások  
következő  szervezetekkel  való  
megkötéséhez járul hozzá:  
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére 
a Jakabházi  Faluszépítő és 
Hagyományőrző  
   Egyesület, 
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében 
:Máriaujfaluért Egyesület,  
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 
- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében 
Rábafüzesért Egyesület, 
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a 
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, - 
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valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft 
ellenében. 
A megállapodások fedezete a 2016. évi 
költségvetésben közművelődési 
tevékenység és    
  támogatása (közművelődési klubok) 
kerete. 
 
1.3.) Szentgotthárd város bevezető útjai 
környezetében az elszórt hulladék 
összegyűjtése kapcsán 

- Szentgotthárd, Árpád út végétől 
Apátistvánfalva irányába a város 
közigazgatási határáig, illetve a 
Zsidahegyi bekötőúton - Őr-Nyék 
hagyományörző Alapítvány – 
50.000.- Ft mértékben 

2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 
képviselő – testülete felhatalmazza a 
polgármestert a testületi határozatnak 
megfelelő szerződés aláírására. 
 
Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási 
szerződés aláírására:2016. április 15. 
                 utalásra  azonnal, illetve a 
beszámoló letétbe helyezése. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 

58/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Környezetvédelmi Programja 
felülvizsgálatával kapcsolatos, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 
1995. LIII. törvény 48/F. § (3) bekezdése 
szerinti  hatósági véleményeztetésre 
megküldendő munkaanyagát elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 
 

59/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Koszár Zsolt szentgotthárdi sportoló 

(atléta)  Olimpiai felkészüléséhez 
1.000.000 Ft támogatást biztosít a Synergy 
Fitness Szentgotthárd SE számára mely 
egyesületnek Koszár Zsolt az igazolt 
versenyzője  azzal, hogy a Támogatott a 
támogatással köteles elszámolni az 
Önkormányzat felé, továbbá a Támogatott 
az Önkormányzatot a rendelkezésére álló 
felületein / csatornáin támogatóként 
megjeleníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 
  Gaál Ákos sport- és ifjúsági 
referens 
 

60/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 
mobil lelátó megvásárlásához 1.490 000 – 
Ft + ÁFA forintot biztosít a költségvetési 
tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Somorjainé D. Zsuzsanna   
pénzügyi vezető 
  Gaál Ákos sport- és ifjúsági 
referens 

 
61/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos 
Általános Iskolája épületének előterjesztés 
szerinti energetikai felújítására az EGT 
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 
(EGT-FM) Energiahatékonyság 
programterületére pályázatot nyújtson be 
azzal, hogy 

- a kapcsolódó közbeszerzési 
szakértő költségét  (bruttó) 
762.000,- Ft mértékben biztosítja, 
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- felkéri a Közbeszerzési Bizottságot 
a szükséges feltételes közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
               Közbeszerzési Bizottság 
               Fekete Tamás városüzemeltetési 
    vezető 
               dr. Gábor László Önk. és Térségi 
    Erőforrások v. 

 
62/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 2016. október 1-től 2018. 
október 1-ig tartó szerződéses időszakra 
szóló földgáz energia beszerzése tárgyában 
megbízza Huszár Gábor polgármestert, 
hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 
és intézményei vonatkozásában a 2016. 
október 1-től 2018. október 1-ig tartó 
szerződéses időszakra az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti ajánlat 
elfogadásaként a szükséges 
nyilatkozatokat, és a 2. számú melléklet 
szerinti szerződést aláírja.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzést követően az 
energia kereskedelmi szerződések 
aláírására is. 
A szerződés megkötése a Polgármester 
feladata.  
 
Határidő: a közlésre azonnal  
Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 
63/2016. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szentgotthárd, Széll 
Kálmán téri szökőkút mellett lévő szerviz 
út közlekedési helyzete című előterjesztést 
megismerte, az abban foglaltakat 

tudomásul veszi és az ott kialakított 
közlekedési rendet nem változtatja meg.  
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 
 

64/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Tiltakozó beadvány 
Rábatótfaluban tervezett állattartó telep 
ellen c. előterjesztés alapján a következő 
döntést hozza:  nem támogatja a falusias 
lakóövezet besorolás megváltoztatását. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 
 

65/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szentgotthárdi 1684 hrsz-ú 
Sportpálya megnevezésű ingatlan 
Kocsis Imre által kért, jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletében jelölt 
kb. 375-440 m2-es területrészének 
értékesítését nem támogatja.  

 
2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete ugyanakkor a szentgotthárdi 
1684 hrsz-ú Sportpálya megnevezésű 
ingatlan Kocsis Imre által kért, jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletében jelölt 
kb. 375-440 m2-es területrészének 
haszonkölcsönbe adását (térítésmentes 
használatba adását) támogatja. 
Amennyiben Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a használatba 
adott területre szüksége lesz, úgy 
annak használatával kártérítési igény 
nélkül fel kell hagyni. 

  
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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66/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó 
út és egyéb közlekedési felületekkel 
kapcsolatos -építési, -felújítási 
munkálatokat az alábbiak szerint határozza 
meg:  

 Zsidai út 
 Kossuth utcai parkoló 
 Alkotmány úti buszöböl 
 Akác utca 
 Fenyő út 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 
 

67/2016. 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:  
 
Hanzsek Tamás (szül.: Körmend, 
1981.11.10. an.: Varga Erzsébet) és 
házastársa Hanzsekné Soós Kata (szül.: 
Körmend, 1986.08.08. an.: Tóka Mária) 
9981 Szentgotthárd, Farkasfai u. 5/A. szám 
alatti lakosok részére a szentgotthárdi 
3194/1 hrsz-ú, természetben: 9970 
Szentgotthárd, Farkasfai u. 5/A. sz. alatti 
ingatlanon családi házas ingatlan 
építéséhez. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre: 2015.04.21. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

68/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete a Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 
hrsz-ú autóbusz pályaudvar épület 
hasznosítására beérkezett ötletpályázatok 
készítőinek megköszöni munkájukat. Az 
ötletpályázatok közül hosszabb távon 
Titán-Beton Építőipari Szolgáltató Kft 
(9970 Szentgotthárd Nyárfa u.4) pályázatát 
javasolja továbbgondolni, s a terület 
jövőbeni fejlesztését ezen irányvonal 
mentén vizionálni.  E pályázatnál is 
azonban ténylegesen látni kell a felvázolt  
épület nagyságát a környezetében lévő 
egyéb épületekhez – különösen a temető 
kápolnához viszonyítottan-  és vizsgálni 
kell az ingatlanon létrehozható egyes 
épületrészeket,  lehetséges  mélygarázs 
kialakítását, stb. ) 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor Polgármester, 
Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
 

69/2016. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete támogatja a 
Szentgotthárdi Nagy Sportágválasztó 
rendezvény megtartását 2016. szeptember 
hónapban. Ennek szervezésével Pars 
Krisztián Szentgotthárd olimpiai bajnok 
kalapácsvetőjének  vállalkozását bízza 
meg. A megbízás teljesítéséért egy millió 
Ft megbízási díjat biztosít azzal, hogy a 
megkötendő szerződésben szerepeljen, 
hogy minél több sportág kerüljön a 
rendezvényen bemutatásra különös 
tekintettel az atlétikára és benne a 
kalapácsvetés sportágra. A szerződés 
megkötésével Huszár Gábor polgármestert 
bízza meg. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
ezzel egyidejűleg a 3/2016. számú 
Képviselő-testületi határozatában szereplő  
Pars Krisztián kalapácsvetőnek biztosított 
támogatást a sportoló javaslatát elfogadva 
visszavonja.     
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 


