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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
29/2017. (III. 02.)             Beszámoló a két ülés között történt fontosabb   4. 
    eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.  
 
30/2017. (III. 02.)             Beszámoló a közművelődési cselekvési terv   4. 
    megvalósításáról. A PKKE 2016. évben végzett  
    tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület  
    2017. évi munkatervéről.  
    Tájékoztató a 2017. évi városi rendezvénytervről.   
  
31/2017. (III. 02.)             Szentgotthárd város 2017. évi külkapcsolati terve,  5. 
    az elmúlt év tapasztalatai.  
    A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei.  
 
32/2017. (III. 02.)             Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati  5. 
    Hivatal tevékenységéről.  
 
33/2017. (III. 02.)             2017. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági  5. 
    munkaterv módosítása.  
 
34/2017. (III. 02.)             A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  5. 
    2017. évi munkaterve.  
 
35/2017. (III. 02.)             A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  5. 
    hétéves továbbképzési tervének módosítása.   
 
36/2017. (III. 02.)             Családsegítő és Gyermekjóléti Központ    5. 
    2016. évi munkájáról szóló beszámoló.  
 
37/2017. (III. 02.)             A Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás   6. 
    módosításának hatálybalépése.  
 
38/2017. (III. 02.)             Utóellenőrzés a 2015. évi ellenőrzésekről.   6. 
  
39/2017. (III. 02.)             A SZET Szentgotthárdi Kft. és SZIP Kft. ellenőrzése. 6. 
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40/2017. (III. 02.)             Éjszakai zárvatartás.      6. 
 
41/2017. (III. 02.)             Kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep   6. 
    működtetése.  
 
42/2017. (III. 02.)             Szabó Béla volt Szentgotthár, József A. u. 29/a.  7. 
    szám alatti lakos krelme. 
  
43/2017. (III. 02.)             SZMSZC Tulajdonosi hozzájárulás kérése   7. 
    napelemes rendszer létesítéséhez.  
 
44/2017. (III. 02.)             Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos  7. 
     –építési, -felújítási munkálataok Szentgotthárdon 2017. 
  
45/2017. (III. 02.)             Gördülő Fejlesztési Terv módosítása.   8. 
  
46/2017. (III. 02.)             Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti autóbusz  8. 
    pályaudvar bérbevétele.  
 
47/2017. (III. 02.)             Ingatlanvásárlási kérelem – Bartakovics Balázs.  9. 
  
48/2017. (III. 02.)             Szentgotthárd-Zsida területrész vásárlás,    9. 
    0129/2 hrsz-ú közút ügye. 
  
49/2017. (III. 02.)             A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele.  9. 
  
50/2017. (III. 02.)             Siska Gyula lakásügye.     9. 
  
51/2017. (III. 02.)             Sinka Ferenc és társai kérelme.    10. 
  
52/2017. (III. 02.)             Szentgotthárdi 0792/40 hrsz-ú,     10. 
    szántó értékesítése – Vörösné Tóka Beáta.  
 
53/2017. (III. 02.)             Dolgos Ferenc Sztg. 085/7 hrsz-ú    11. 
    termőföld felajánlása.  
 
54/2017. (III. 02.)             Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület   11. 
    kérelme – IFA üzembe helyezése.  
 
55/2017. (III. 02.)             Beszámoló az önkormányzati tulajdonú   11. 
    bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és vízdíj  
    hátralékáról.  
 
56/2017. (III. 02.)             Felhatalamazás támogatási kérelem benyújtására  11. 
    önkormányzati ASP rendszerhez való országos 
    csatlakoztatási konstrukcióban.  
     ( KÖFOP – 1.2.1 – VEKOP – 16. ) 
 
57/2017. (III. 02.)             Legszebb konyhakertek program.    11. 
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58/2017. (III. 02.)             SZET Szentgotthárdi Kft. tagi kölcsöne.    12. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
29/2017. 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 azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Gotthárd – Therm 
Kft által a beszámolóban jelzett tervezett 
ármódosításokat az ügyvezető hajtsa végre 
belátása szerint, az áprilisi testületi ülésre ( 
zárszámadás után ) pedig terjessze elő 
konkrét kérelmét a 30 millió Ft tagi 
kölcsönre vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 
30/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 2016. évi beszámolóját 
az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint megismerte és elfogadja. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős:   Károly Andrea Júlia elnök  
 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 2017. évi munkatervét az 
Előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint megismerte és jóváhagyja. 
Felkéri az Egyesület elnökét a 
munkatervben megfogalmazott 
feladatok végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Károly Andrea Júlia elnök  
 

3.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szentgotthárd Város 
Kulturális, Közművelődési 
Koncepciójának cselekvési tervének 
aktualizálását az Előterjesztés 5. 
számú melléklete szerint megismerte 
és elfogadja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős :   Huszár Gábor  
     polgármester 
                 Doncsecz András  
     városüzemeltetési vezető 
                  felelősként megnevezett 
     szervezetek  

 
4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csákányi László 
Filmszínház 2016. évi beszámolóját 
az Előterjesztés 6. sz. Melléklete 
szerint megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős   :Gál József SZET KFT 
         ügyvezető 
                     Huszár Gábor  
         polgármester 
                  

5.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. évi Városi 
Rendezvénytervet az Előterjesztés 
7. sz. Melléklete alapján megismerte. 
Felkéri a városi programszervező 
szervezeteket, hogy a rendezvényterv 
változásait/aktualizálását 
folyamatosan jelezzék a Hivatal felé, 
a Hivatalt pedig a terv folyamatos 
aktualizálására. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős   : városi programszervező 
        szervezetek 
                    dr. Gábor László Önk. és 
         Térségi Erőforrások v. 
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31/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. évi 
külkapcsolati tevékenységről szóló 
beszámolót megismerte és az Előterjesztés 
1. számú melléklete szerint az 
Önkormányzat 2017. évi külkapcsolati 
tervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, 
hogy testvérvárosi kapcsolatot kell 
kezdeményezni az erdélyi Csíkszeredával 
és a felvidéki Somorjával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Szép Renáta külkapcsolati és 
 koordinációs ügyintéző 
 

32/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete megismerte a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

33/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 291/2016. számú 
határozatának mellékletében elfogadott 
Szentgotthárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2017. évi 
munkatervét és a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Önkormányzati 
Erőforrások és Külkapcsolatok 
Bizottságának 2017. évi munkatervét azzal 
módosítja, hogy a „Beszámoló a 
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 
Egyesület 2016. évben végzett 
tevékenységéről, valamint tájékoztatás az 
Egyesület 2017. évi munkatervéről. 
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési 
terv megvalósításáról.” című napirendet 

2017. márciusi rendes üléseken tűzi 
napirendre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                  dr. Gábor László Önk. és 
       Térségi      Erőforrások v. 
  

34/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 2017. évi 
munkatervét megismerte és azt az 
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 
Felkéri az intézmény Igazgatóját a 
munkatervben megfogalmazott feladatok 
végrehajtására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 
35/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 2014-2020-ig szóló 
továbbképzési tervének módosítását 
megismerte és a tervet az Előterjesztés 
melléklete szerinti egységes szerkezetben 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  Molnár Piroska  igazgató 

 
36/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Család-és 
Gyermekjóléti Központ 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolót megismerte 
és a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás számára 
elfogadásra javasolja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 
37/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 
55/2016. (X.21.) számú határozattal 
elfogadott Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás 1. 
számú módosítása 2017. február 17-én lép 
hatályba. Egyidejűleg a megállapodás-
módosítás 6. pontja hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor  polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
     Erőforrások v. 

 
38/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az „Utóellenőrzések a 
2015. évi ellenőrzésekből” elnevezésű 
belső ellenőrzési jelentést (Előterjesztés 1-
7. sz. melléklet) megismerte, az abban 
leírtakat elfogadja.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt   
 jegyző 

 
39/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „ A SZET 
Szentgotthárdi Kft. és a SZIP Kft. 
ellenőrzése”  c. belső ellenőrzési jelentést 
(az Előterjesztés 1-2. sz. melléklet) 
megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
Elrendeli, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. 
készítsen önköltségszámítási  szabályzatot 
továbbá javasolja a két cég egybeolvadása 
lehetőségének kidolgozását. 
 

Határidő: a közlésre azonnal, az 
elkészítésre és az előterjesztésre a 2017. 
áprilisi ülés 
Felelős:    a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző, 
  a szabályzat elkészítéséért Gál 
 József ügyvezető,  
 az egybeolvadással kapcsolatos 
 vizsgálatért Huszár Gábor 
 polgármester  

 
40/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete nem kezdeményezi az 
Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
szóló 40/2016. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosítását. 
A vállalkozókkal ill. a rendőrséggel 
egyezetetések szükségesek, melyek 
eredményét a március végi ülésre elő kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: 2017. márciusi ülés 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
               Huszár Gábor Polgármester 

 
41/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a SZET Szentgotthárdi Kft. a 
Szentgotthárd 0211/4. hrsz-ú ingatlanon az 
általa üzemeltetett kutyamenhely, illetve 
ebrendészeti telep működtetésébe a 
Kóborlók Menedéke Állatvédő Alapítványt 
(8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) és a 
Streunerparadies – Zukunft für 
Strassenhunde (7561 Heiligenkreuz im 
Lafnitzal, Weinbergweg 10.) elnevezésű 
egyesületet bevonja. 
A képviselő-testület felkéri Lábodi Gábor 
képviselőt, hogy vegyen részt közvetítő 
szerepben az önkormányzat, a SZET 
Szentgotthárdi Kft., és a két érintett 
alapítvány együttműködésének segításáben 
valamint lehetőség szerint vonjon be civil 
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szervezeteket is a sikeres együttműködés 
elősegítésébe.  
Májusban ismét vizsgálni kell a menhely 
működését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András     
    városüzemeltetési vezető 

 
 

42/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szabó Béla volt 
Szentgotthárd, József A. u. 29/a. szám 
alatti lakos kérelmét támogatja és az 
önkormányzati bérlakás kapcsán még ki 
nem fizetett 69 671 Ft hátralékát elengedi. 
Felkéri a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat követelései közül a fenti 
összeg törlésre kerüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
43/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező és a Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési Centrum vagyonkezelésében 
lévő szentgotthárdi 1011 hrsz-ú, 
természetben 9970 Szentgotthárd, Honvéd 
u. 10. sz. alatti oktatási intézmény épületén 
150 db. 260 Wp teljesítményű napelem 
panelből álló napelemes rendszer 
kiépítésre kerüljön.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
 
 
 
 
 

44/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó 
út és egyéb közlekedési felületekkel 
kapcsolatos építési, -felújítási 
munkálatokat az alábbiak szerint határozza 
meg:  
 

Munka 
megnevezés

e 

Bekerülés
i költsége 
(bruttó) 

Megjegyzés 

Kossuth L. 
utcai 
parkoló 
összenyitása 
a Fürdő 
utcával 

1,95 mFt 

Tervezés alatt, 
engedélykötele
s tevékenység. 
70 m2 útalap 
kialakítása, 

burkolatépítés
, kiemelt 

szegéllyel. 

Május 1. 
utcai 
autóbuszöbö
l felújítása 

3,46 mFt 

Nem 
engedélykötele
s. A déli oldali 

buszöböl, 
illetve 

gyalogjárda 70 
%-nak 

újjáépítése.  

Dózsa Gy. 
u. járda 
felújítása 

8,55 mFt 

Nem 
engedélykötele

s. Meglévő 
aszfaltburkolat 
elbontása, új 

aszfaltburkolat 
készítése, 

csapadékvíz-
elvezetés 
rendezése. 

Kilián Gy. 
utca 

6,65 mFt 

Nem 
engedélykötele
s. Elöregedett, 

töredezett 
aszfaltburkolat 

teljes 
szélességű 
megújítása. 

Radnóti úti 
játszótérhez 

2,80 mFt 
Engedélykötele
s tevékenység. 
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vezető 
kavicsos út 
aszfaltozása 

Szilárd 
burkolat 
nélküli 

szakaszon 
burkolatépítés. 

 
 A fentieken túlmenően a háziorvosi 

rendelő (Rákóczi u. 5.) 
környékének közterületi része  
kerüljön felújításra amennyiben a 
források engedik. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Doncsecz András     
    városüzemeltetési vezető 

 
45/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Csákánydoroszló 
Község Önkormányzatának 
kezdeményezését melyben a 2016-2031 
időszakra vonatkozóan elfogadott gördülő 
fejlesztési terv módosítását indítványozza 
az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
- nem fogadja el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András     
    városüzemeltetési vezető    

 
46/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő – testülete 
hozzájárul az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, 
Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 
hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő, 
összesen 58 m2 területű, 3 helyiségből álló 
ingatlanrész, Drini Pékség Kft. (9970 
Szentgotthárd, Széchenyi u. 4., adósz.: 
24300270-2-18) részére történő bérbe 
adásához a 10/2016. és 155/2016. számú 
határozatban kiírt feltételekkel, 1800.-
Ft/m2/hó bérleti díjért pékárú árusítás 
céljára. 
 

2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő - testülete 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. 
sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz 
pályaudvar épületben lévő összesen 65 m2 
területű helyiséget bérbeadásra a helyben 
szokásos módon meghirdeti. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti 
díj:  1800.- Ft/m2/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap 
felmondási idővel.  
A pályázat beérkezésének határideje: 
folyamatos 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
A beérkezést követő testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a 
helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő 
javára dönt és különösen súlyozott a döntés 
során a bérleményben folytatni kívánt 
tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb 
ajánlattevővel a szerződéskötés nem 
valósul meg, úgy a soron következő 
ajánlattevővel történik meg a 
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri 
a meghirdetett minimum közölt bérleti 
díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig 
megfelel a döntéshozó által megjelölt 
kritériumoknak. A bérleti ajánlatot forintra 
megnevesítve kérjük benyújtani.  
A bérleti díj az előző évi infláció 
mértékével automatikusan emelkedik. 
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi 
bérleti díjnak megfelelő óvadék 
megfizetését is a bérleti szerződés 
megkötésével egyidejűleg. 
Amennyiben a bérlő hasznos, és 
értéknövelő beruházásokat végez az által 
bérbe vett üzlethelyiségben és azt az 
Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, 
akkor annak értéke egészben, vagy részben 
a bérleti díjba beszámításra kerül. 
A képviselő-testület eredménytelen, ill. 
számára nem megfelelő tevékenységi kört 
tartalmazó pályázat  esetén új pályázatot 
írhat ki. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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47/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a 
szentgotthárdi 1126 hrsz-ú, természetben 
9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 6. sz. 
alatt található 775 m2 alapterületű, kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlanban lévő ½ tulajdoni 
részarányának értékesítéséhez.  
Az értékesítés feltételeit és az ingatlan 
eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a 
következő ülésen határozza meg. 

 
Határidő: közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

48/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul Monek 
Mónika Földmérő mérnök által készített, 
jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
helyszínrajz szerint Kukor Gyula 9970 
Szentgotthárd, Zsidai u. 38. és Sipos 
Ferencné 9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. 
u. 27. sz. alatti lakosok tulajdonában álló 
szentgotthárdi 0128/45 hrsz-ú ingatlanból 
291 m2 területű ingatlanrész 
megvásárlásához, 131.850.-Ft. vételáron. 
Forrás: a 2017. évi költségvetés.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a fenti ingatlanrészt 
településfejlesztés céljából kívánja 
megvásárolni, mely területrész telekhatár 
rendezést követően az Önkormányzat 
tulajdonát képező szentgotthárdi 0129/2 
hrsz-ú közút területét fogja képezni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András   
    városüzemeltetési vezető,  
    Tófeji     Zsolt főtanácsos 

 
 

49/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
termelői piac területén található 
szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben 
lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiségre  
Nagy Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 
35. sz. alatti lakossal (egyéni 
vállalkozóval) történő Bérleti szerződés 
megkötéséhez járul hozzá a 305/2016. sz. 
testületi határozatban elfogadott pályázati 
kiírásban szereplő feltételekkel és az abban 
foglalt 2.500.-Ft/m2/hó bérleti díjért.  
 
2./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
termelői piac területén található 
szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben 
lévő 13,65 m2 területű üzlethelyiségre 
fennálló bérleti szerződés módosításához a 
jelen előterjesztés 3.sz. mellékletét képező 
„Bérleti szerződésmódosítás” alapján 
hozzájárul akként, hogy 2017.03.01-től a 
Bérbevevő  Nagy Miklósné 9970 
Szentgotthárd, Árpád u. 3. fszt. 2. és Nagy 
Tamás 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 35. 
sz. alatti lakos, egyéni vállalkozó lesz. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, 
szerződéskötésre 1. és 2. pontban 
2016.09.30. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
50/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Cserpnyákné Siska 
Renáta 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 
87. sz. alatti lakos, és Siska Gyula (szül.: 
1956.07.08) 9970 Szentgotthárd, Zrínyi M. 
u. 6.sz. alatti lakos ajánlatát,     melyben 
felajánlanak   675.000.-Ft-ot mint a 
szentgotthárdi 318 hrsz-ú ingatlanuk 
eladási árából a Siska Gyulát megillető 
haszonélvezeti jog értékének megfelelő 
összeget annak érdekében, hogy  az 
Önkormányzat Siska Gyula részére 



XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2017. MÁRCIUS 02. 
 10 

önkormányzati bérlakást biztosítson elvben 
támogatja. Ebből az összegből egy 
felújítandó  önkormányzati bérlakás 
lakhatóvá tételét követően Siska Gyula 
számára bérlakást biztosít azzal, hogy a 
fennmaradó összeg ellenében a kiutalandó 
lakás bérleti díját a bérlő helyett kifizeti a 
bérlő  élete végéig.  
 
Határidő: a közlésre azonnal,   
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,   
   Doncsecz András      
   városüzemeltetési vezető,  
   Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
51/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elrendeli a 
szentgotthárdi 905/14 és 905/10 hrsz-ú 
telkek beépítésre nem szánt területe 
vonatkozásában a lakóterületi hasznosítás 
lehetőségének vizsgálatát. 
 
A felülvizsgálathoz kapcsolódó részletes 
geotechnikai, talajmechanikai vizsgálat, 
geotechnikai jelentés elkészítésének 
költsége a kérelmezőket terheli. 
 
A terület beépítésre szánt területté történő 
átminősítése az alábbiak szerint történhet: 
 
A területen legfeljebb egy építési telket 
lehessen kialakítani, melyen az 
elkészítendő szakvéleményeknek 
megfelelő ház, - lakás vagy -lakásszámú 
társasház épülhet. 
 
A helyi építési szabályzatba/szabályozási 
tervbe garanciákat kell beépíteni: 
 

-  Biztosítani kell, hogy a 
hatósági engedélyek, 
bejelentések benyújtása, 
megtétele, az építés 
megkezdése előtt a terület 
alatti-melletti telkek védelmét 
biztosító csapadékvíz elvezető 
rendszer ki legyen építve.  

- A terület úttal való 
megközelítésére egy új, az 
építtető által kiépítendő utat kell 
kijelölni a Rózsa Ferenc 
utcából. 

-  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András      
    városüzemeltetési vezető 
 

52/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 
0792/40 hrsz-ú, 2022 m2 területű, 0,63 
AK értékű, kivett szántó művelési ágú, 
kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
ingatlant Vörösné Tóka Beáta 9981 
Szentgotthárd, Kiserdő u. 1/A. sz. alatti 
lakos részére értékesíti. Az eladási ár: 
25.699.- Ft. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és 
annak Földhivatalnál történő átvezetése a 
vevő feladata és az ezzel felmerült költség 
is a vevőt terheli.   
A vételárat egy összegben, az elővásárlási 
és előhaszonbérleti jog gyakorlása 
érdekében az adás-vételi és a 
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton 
történő közlésére vonatkozó eljárási 
szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) 
Korm. rendelet alapján az elővásárlásra 
jogosult jognyilatkozatának megtételére 
nyitva álló határidő lejártát követő 8 
napon belül kell megfizetni az 
Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél 
vezetett 11747068-15421481 számú 
bankszámlára, amennyiben a megadott 
határidőn belül elővásárlásra jogosulttól 
jognyilatkozat nem érkezett. 
A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,   
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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53/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dolgos Ferenc 9970 
Szentgotthárd, Duxler u. 5. szám alatti 
lakos ajánlatát, melyben a szentgotthárdi 
085/7 hrsz-ú erdő és út, rét és út, fásított 
terület és út megnevezésű összesen 19501 
m2 területű ingatlant 15.000.000.-Ft-ért, 
vagy 2,5 szobás önkormányzati lakásért 
cserébe megvételre felajánlja, nem 
fogadja el. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz andrás     
    városüzemeltetési vezető, 
    Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
54/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

3./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja az IFA W50 TLF 16 tűzoltó 
gépjármű javítását, javasolja annak 
megvizsgálását, hogy lehetséges-e a jármű 
értékesítéséből befolyó összeget pályázati 
önerőnek tekintve, a Szentgotthárdi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
együttműködve pályázat útján vagy egyéb 
úton egy korszerű tűzoltó gépjármű 
beszerzése.         
 
Határidő: közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester,  
   Doncsecz András      
   városüzemeltetési vezető 
 

55/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

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

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 
56/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szentgotthárdi közös Önkormányzati 
Hivatal asp csatlakozása érdekében a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 
támogatási kérelem kerüljön benyújtásra. 
A támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat Szentgotthárd Város 
Önkormányzata gyakorolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
     Erőforrások v.  

 
57/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2017-ben Szentgotthárd bekapcsolódik a 
“ A legszebb konyhakertek” programba. 
Felkéri az Eszközkezelő Bizottságot, hogy 
a Fenntartható fejlődésért 
Szentgotthárdon” (Zöld Szentgotthárd) 
program keretében létrehozott Zöld 
Szentgotthárd Mozgalom beindításával a 
SZET Szentgotthárdi Kft. bevonásával 
szervezze meg a Legszebb konyhakertek 
program szentgotthárdi végrehajtását. Az 
ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő 
reális költségeket ehhez biztosítani kell 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Virányi Balázs Erőf. Biz. Elnöke 
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58/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 100 
%-os tulajdonában lévő SZET 
Szentgotthárdi Kft-nek egy megszűnő 
szentgotthárdi hotel berendezéseinek a Kft 
által működtetett Alpokalja Motel 
felszereltségének javítása érdekében 
történő megvásárlásához 4 991 100 Ft tagi 
kölcsönt nyújt a 2017. évi 
költségvetésében tervezett tartalék terhére. 
Visszafizetés határideje: 2017. november 
30. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


