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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
182/2017. (VIII. 31.) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi    3. 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
 
183/2017. (VIII. 31.)  Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó   3. 

intézmények munkájáról, feladatairól, különös  
tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező 
szolgáltatásairól. 
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság 
állapotáról. 

 
184/2017. (VII. 13.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális  3.

 szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata. 
 
185/2017. (VII. 13.)  A Településképi arculati Kézikönyv    4. 
     megvalósításához forrás biztosítása. 
 
186/2017. (VII. 13.)  ŐR-NYÉK Hagyományőrző és     4. 

Harcművészeti Alapítvány kérelme.  
  
187/2017. (VII. 13.)  Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének – korábbi              4. 
                                               határozat hatályon kívül helyezése. 
 
188/2017. (VII. 13.)  Az élményfürdő működését vizsgáló független   4. 
                                                munkacsoport  tájékoztatója.                                                 
 
189/2017. (VII. 13.)  Önkormányzati vízi közművek gördülő    5. 

fejlesztési terve. 
 
190/2017. (VII. 13.)  DIGI adótornyok és antennatartók létesítése.  5. 
 
191/2017. (VII. 13.)  Településrendezési eszközök módosítása –    5. 

Zsida városrész gyalogút. 
 
192/2017. (VII. 13.)  Szentgotthárd 03 hrsz-ú telek belterületbe vonása.  5. 
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193/2017. (VII. 13.) Szentgotthárd, Felső u. 9/B. sz. alatti  
ingatlan 6/35 tul.r. értékesítése. 

 
194/2017. (VII. 13.)  TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú,   6. 

Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés  
Szentgotthárdon c. pályázat létesítmény-típusának 
meghatározása. 

 
195/2017. (VII. 13.)  Első lakáshoz jutók támogatása.    6. 
 
196/2017. (VII. 13.)  Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban   6. 

lakók lakbér-, közös költség-, és vízdíjhátralékáról. 
 
197/2017. (VII. 13.)  A hóeltakarítási keretszerződések vizsgálata (Belső ellenőri                                                                                                                       
.                                               jelentés).                                                                     7  
198/2017. (VII. 13.)  Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő   7. 

Kft. könyvvizsgáló kinevezése. 
 
199/2017. (VII. 13.)  Pályázati lehetőség munkásszálló építéséhez.  7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2017. AUGUSZTUS 31. 
 3 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
182/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
183/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „A személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól különös tekintettel 

a Városi Gondozási Központ nem kötelező 

szolgáltatásairól. Beszámoló a szociális 

segélyezés helyzetéről, rászorultság 

állásáról” szóló tájékoztatót megismerte és 
azt elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 
                 Fábián Béláné intézményvezető 

Dr. Dancseczné Kovács Tünde      
intézményegység-vezető 

                Uhor Anita intézményvezető 
 

2./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városi Gondozási Központ intézményében 
működtetett nem kötelező szolgáltatásokat 
– Támogató Szolgálat, Közösségi 
Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi 
segítségnyújtás – továbbra is működtetni 
kívánja és javasolja a Szentgotthárd és 
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának a szolgáltatások további 
működésének biztosítását a társulás 
területén. 

Határidő: azonnal 
Felelős  :  Huszár Gábor polgármester  

 

184/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Szociális 
Szolgáltatás Tervezési Koncepció 
(2017.) tervezetét az Előterjesztés 1. 
számú melléklete alapján 
megismerte, ahhoz az alábbi 
kiegészítéseket teszi: 
- a novemberi ülésig meg kell 
vizsgálni, hogy  hosszútávon milyen  
foglalkoztatási lehetőségei vannak a 
csökkent munkaképességű 
munkavállalóknak Szentgotthárdon. 

- felkéri a Hivatalt, hogy a 
folyamatban lévő jogszabályi 
módosításokból eredő változások és 
beérkező javaslatok alapján a 2017. 
novemberi testületi ülésre készítse 
elő a végleges koncepciót.  

 
Határidő : 2017. novemberi ülés 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 

Dr. Gábor László Önk. és 
Térségi Erőforrások v. 
Fábián Béláné, 
intézményvezető 
Uhor Anita, intézményvezető 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete javasolja a 
fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulásnak, hogy – 
a Gondozási Központ 
gépjárműbeszerzésére beadott 
elbírálás alatt lévő pályázat 
elutasítása esetén - a Városi 
Gondozási Központ 
gépjárműbeszerzését támogassa. 

 
Határidő : azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor 
polgármester 
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Dr. Gábor László Önk. és    
Térségi Erőforrások v. 
Fábián Béláné 
intézményvezető 

 
 

185/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Településképi 
Arculati Kézikönyv elkészítéséhez 
szükséges 1 millió forintot biztosítja az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
tartaléka terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
186/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő - testülete az ŐR-NYÉK 
Hagyományőrző és Harcművészeti 
Alapítvány kérelmét támogatja azzal, hogy 
a korábban megkötött támogatási 
szerződés alapján nyújtott önkormányzati 
támogatásból megmaradt 50.000,- Ft-ot az 
Alapítvány a 2017. szeptember 9-i 
Lovasbemutató és lovasíjász verseny 
rendezvényének költségeire használhassa 
fel – ennek megfelelően a 153/2017. számú 
határozat alapján megkötött támogatási 
szerződés megfelelő pontjait jelen 
határozat értelmében módosítani 
szükséges.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szép Renáta külkapcsolati és 
koordinációs ügyintéző, civil 
referens 

   Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna  
              pénzügyi irodavezető 

 
 
 
 

187/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szentgotthárdi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kérelmére a 2017. 
évi költségvetés terhére gyakorló ruha 
és ismeretterjesztő anyagok 
beszerzésének segítését  121.000,-Ft -
tal támogatja, tűzoltó gépjármű 
beszerzésére 400.000.- Ft-ot különít el 
és támogatásként biztosít azzal, hogy a 
gépjármű megvásárlása előtt egy 
támogató nyilatkozatot be kell 
szerezni a tűzoltóautó műszaki 
állapotára vonatkozóan. Ez úgy érhető 
el, hogy a Körmendi Tűzoltóság 
szakembere vizsgálja meg a 
megvásárolni szándékozott járművet, 
és nyilatkozzon, hogy az alkalmas-e az 
Egyesület számára. Ezzel egyidejűleg 
a Képviselő-testület a 99/2017. számú 
képviselő-testületi határozatot 
hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 
   pénzügyi irodavezető 
 Szép Renáta külkapcsolati és 
   koordinációs ügyintéző, civil 
   referens 

 
188/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft. 
által üzemeltetett St. Gotthárd Spa & 
Wellness fürdő működésének vizsgálatára 
felállított munkacsoport tájékoztatását az 
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
megismerte. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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189/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. 
számú  melléklete szerinti Gördülő 
Fejlesztési Terveket elfogadja és 
meghatalmazza Szentgotthárd város 
polgármesterét Huszár Gábort a 
Meghatalmazás (2. számú melléklet) 
aláírására.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 

190/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft. a 
Szentgotthárd 930 hrsz-ú és a 
szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú telekre egy-egy 
30-40 m magas, rácsos szerkezetű 
adótornyot telepítsen, azzal, hogy a bérleti 
szerződéssel kapcsolatos további 
tárgyalások lefolytatására Huszár Gábor 
polgármestert hatalmazza fel. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
               Doncsecz András 
               városüzemeltetési vezető    

 
191/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete a Zsida városrészi 
önkormányzat kezdeményezésére 
tekintettel a településrendezési eszközök 
aktuális módosítása kapcsán az alábbiakat 
rendeli el: 
a Zsidai városrészen, a 755/1 hrsz-ú 
focipálya - temető közti gyalogút 
nyomvonalát ki kell jelölni  
 
Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető    

 
192/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a Szentgotthárd 03 hrsz-ú, 
7020 nm területű, kivett 
udvar megnevezésű és a  
a Szentgotthárd 02 hrsz-ú, 
7868 nm területű, kivett 
közút megnevezésű 

telek belterületbe vonását 
kezdeményezi.   
 
Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 03 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának 
nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, 
hogy a Szentgotthárd 03 hrsz-ú telek 
rendezési terv szerinti hasznosítása 4 
éven belül megvalósul. 
 
A Szentgotthárd 02 hrsz-ú ingatlan 
jelenleg  is a rendezési terv szerinti 
hasznosítású.  
A belterületbe vonási eljárás 
kezdeményezése előtt a kérelmezővel 
megállapodást kell kötni melyben a 
kérelmezőnek kötelezettséget kell 
vállalnia arra, hogy ezen eljárás kapcsán 
felmerülő valamennyi költséget meg 
kell fizetnie Szentgotthárd Város 
Önkormányzata részére – ennek során 
vállalnia kell valamennyi költség 
megelőlegezését azzal, hogy az 
önkormányzat csak a költségek előzetes 
letétbe helyezése után indítja meg az 
eljárásokat. 
 

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:    Doncsecz András 

     városüzemeltetési vezető 
 
 
 
 



XIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2017. AUGUSZTUS 31. 
 6 

 

193/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a szentgotthárdi 448 hrsz-ú, 
természetben 9970 Szentgotthárd, 
Felső u. 9/B. sz. alatt található 50 m2 
alapterületű, kivett lakóház, udvar, 
megnevezésű ingatlanban lévő 6/35 
tulajdoni részarányának Németh-Bábás 
Réka 9970 Szentgotthárd, Zrínyi u. 10. 
sz. alatti lakos, mint a fenti ingatlanban 
lévő 24/35 arányban tulajdonostárs 
részére történő értékesítéséhez  az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 
4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 
15. §. (3) bekezdés a) pontja szerint, s 
felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Az eladási ár: 274.286.-Ft, mely ÁFA 
mentes, 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése 
és a tulajdonjog földhivatali 
nyilvántartásban történő átvezetése a 
vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan 
felmerülő költség is a vevőt terheli.  
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, 
és a vételár egy összegben történő 
befizetésének végső határideje a döntés 
kézhezvételét követő 30 napon belül. A 
határidő elmulasztása jogvesztő. 

 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
194/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kossuth L. utca – Kethelyi út Brenner J. 
térig tartó szakaszon építendő kerékpárút 
kapcsán egyetért az Előterjesztés  1. számú 
mellékletében szereplő 1. sz. 
mintakeresztszelvény szerinti irányhelyes 
kerékpársáv kialakításával. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester  

195/2017. 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  
 
Nagy Norbert (szül.: Szentgotthárd, 
1979.01.30. an.: Falman Katalin) és 
élettársa Tóth Bianka (szül.: Szombathely, 
1991.11.07. an.: Sömenek Zsuzsanna) 9970 
Szentgotthárd, Mártírok u. 4/C. I/5. szám 
alatti lakosok részére a szentgotthárdi 
1301/A/33 hrsz-ú, természetben: 9970 
Szentgotthárd, Mártírok u. 4/C. 1/5. szám 
alatti lakás ingatlan vásárlásához. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre: 2017. szeptember 
26. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

196/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő - testülete az önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér -, és 
közös költség hátralékáról szóló 
Beszámolót megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Gál József igazgató 

a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt   
jegyző 
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197/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Hóeltakarítási 
keretszerződések vizsgálata” elnevezésű 
belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 
abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - 
jegyző 

 
198/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mint a 100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő  Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
tulajdonosi jogait gyakorló szerv a 
Szentgotthárdi Eszközkezelő és 
Településfejlesztő Kft éves 
beszámolójának könyvvizsgálatával és a 
könyvvizsgálói vélemény kibocsátásával 
kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok 
elvégzésével Bánfi Gabriella 9970 
Szentgotthárd, Tótfalusi út 60. szám  
alatti bejegyzett könyvvizsgáló egyéni 
vállalkozót bízza meg. A megbízás 2017. 
június 1-től 2022. május 31-ig szól, a 
megbízási díj 500.000 F/év.  

2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mint a 100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő  Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
tulajdonosi jogait gyakorló szerv a 
fentiekre tekintettel a társaság Alapító 
Okiratának 15. pontját az Előterjesztés 1.  
számú melléklete szerint módosítja 
A Képviselő-testület felkéri a SZET 
Szentgotthárdi Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy a cégeljárás lefolytatásához 
szükséges intézkedésekről gondoskodni 
szíveskedjen. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Gál József ügyvezető 

 
199/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 
Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő 
munkásszállás építéséhez nyújtható 
támogatásról szóló 23/2017. (II.3.) Korm. 
rendelet feltételei alapján pályázatot 
nyújtson be „Munkavállalóknak nyújtott 

szolgáltatások fejlesztése - Munkásszálló 

létrehozása Szentgotthárdon” címmel az 
előterjesztésben meghatározottak szerint a 
Szentgotthárd – Rábakethelyi  egykori 
laktanyaépület (Szentgotthárd, Kossuth L. 
út 103.) munkásszállóvá alakításához, 
azzal, hogy 
1.1. a pályázat pozitív elbírálása esetén 

biztosítja a projekt megvalósításához 
szükséges (40 %) önerőt legfeljebb 
269.333.333,- Ft összegben, 

1.2. a fenntartási időszak alatt biztosítja 
az eszközbeszerzés visszatérítendő 
költségét: 47.711.868,- Ft  

1.3. a pályázat pozitív elbírálása esetén 
hozzájárul az Önkormányzat 
valamennyi − jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető 
− fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtásához, továbbá a 
megítélt támogatási összeg 150 %-a 
mértékben jelzálogjog 
bejegyzéséhez, 

1.4.       az Önkormányzat az építészeti 
tervezés költségeit legfeljebb (bruttó)     
      8.600.000,- Ft összegben 
biztosítja a 2017. évi tervezési keret 
terhére. 
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Határidő: a pályázat benyújtására 2017. 
szeptember 30. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

        Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
                Dr. Gábor László Önk. és 

    Térségi Erőforrás vezető 
Doncsecz András   
városüzemeltetési vezető 
Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


