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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
61/2017. (III. 30.)             Beszámoló a két ülés között történt fontosabb   3. 
    eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.  
 
62/2017. (III. 30.)             Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző  3. 
    tevékenységről.  
    Helyi értéktár Bizottság beszámolója a 
     végzett munkáról.  
 
63/2017. (III. 30.)             Szentgotthárd város 2017. évi külkapcsolati terve,  3. 
    az elmúlt év tapasztalatai.  
    A testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei.  
 
64/2017. (III. 30.)             Értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi 3. 
    és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 
 
65/2017. (III. 30.)             Szentgotthárd Város Civil Koncepciójának   3. 
    elfogadása. 
 
66/2017. (III. 30.)             Az Önkormányzat és civil szervezetek    3. 
    együttműködése – beszámoló a 2016. évi munkáról,  
    tapasztalatokról, további együttműködési 
    lehetőségek a 2017. évben. 
    2017. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket 
    és városrészeket támogató alap szabályzatának 
    és pályázati kiírásának elfogadása. 
 
67/2017. (III. 30.)             Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége   4. 
    Turisztikai Egyesület 2016. évben végzett 
    tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület  
    2017. évi munkatervéről. 
    Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv 
    megvalósításáról. 
 
68/2017. (III. 30.)             A személyes gondoskodást nyújtó ( szociális )  5. 
    ellátások 2017. évi díjai. 
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69/2017. (III. 30.)             Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas  5. 
    Bölcsődéjében. 
 
70/2017. (III. 30.) Felügyeleti ellenőrzés ( Városi Gondozási   6. 
  Központ Szentgotthárd ).  
 
71/2017. (III. 30.)             Közétkeztetés fejlesztése pályázat.    6. 
 
72/2017. (III. 30.)             Új testvér – települési kapcsolat létesítése.   6. 
 
73/2017. (III. 30.)             Testvér - települési együttműködések pályázat.  6. 
 
74/2017. (III. 30.)             Támogatási szerződések elfogadása.    7. 
 
75/2017. (III. 30.)             Szentgotthárdi VSE – tekeszakosztályának kérelme. 8. 
 
76/2017. (III. 30.)            Közösségi kertek – Akasztó domb.    8. 
 
77/2017. (III. 30.)   Szentgotthárdi 1126 hrsz-ú, természetben   8. 
  9970 Szentgotthárd, Szabadság tér 6. sz. alatti 
  ingatlan ½ tul. r. értékesítése – Bartakovics Balázs. 
 
78/2017. (III. 30.)             Szentgotthárd 097/1 hrsz-ú telek belterületbe vonása. 8. 
 
79/2017. (III. 30.)             Gyurits István és felesége kérelme.    9. 
 
80/2017. (III. 30.)             Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti   9. 
    szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata. 
 
81/2017. (III. 30.)            EFOP-4.1.8 – 16 kódszámú pályázaton való részvétel.  9. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
62/2017. 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. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete a Gotthárd – Therm 
kft-nél történt feljelentésekkel 
kapcsolatosan a jelen határozat melléklete 
szerinti nyilatkozatot fogadja el.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 
63/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

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

 
64/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megismerte és 
elfogadja a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak 2016. évi 
ellátásáról szóló értékelést, egyben 
megköszöni az ezen a területen 
munkálkodó és munkájáról beszámoló 
valamennyi intézmény (Család- és 
Gyermekjóléti Központ, SZEOB Tótágas 
Bölcsőde, Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal) vezetőjének és 

munkatársainak, valamint a gyermekeknek 
tartalmas programokat szervező civil 
szervezetek munkáját. 
Fel kell hívni első sorban a háziorvosok 
figyelmét a szociális és gyermekvédelmi 
jelzőrendszer működtetésében való 
aktívabb részvételre.  

  

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

 
65/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Civil Koncepcióját az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Szép Renáta külkapcsolati és 
 koordinációs ügyintéző, civil 
 referens 

 
66/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzat és a civil szervezetek 
együttműködéséről, az ezzel 
kapcsolatban végzett 2016. évi 
munkáról, megszerzett tapasztalatokról 
szóló beszámolót elfogadja.  

 
Határidő: a közlésre 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 2. 
számú melléklete szerint elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
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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 5. sz. mellékletében foglalt 
Szabályzatát elfogadja azzal, hogy 
minden településrészi önkormányzat 
részére 300.000,- Ft áll rendelkezésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Szép Renáta külkapcsolati és 
koordinációs ügyintéző, civil referens 

    Civil szervezetek vezetői 
    Településrészi 

önkormányzatok elnökei 
 
4. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Előterjesztés 6. számú mellékletében 
található Pályázati kiírást elfogadja 
azzal, hogy minden településrészi 
önkormányzat részére 300.000,- Ft áll 
rendelkezésre – egyúttal a 7. számú 
mellékletben 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 

 
5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy rendelkezik, 
hogy  
1 millió Ft-tal kerüljön megemelésre a  

 Civil alap a költségvetési tartalék keret 
 terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
 

67/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a turisztikai beszámolót és a 
Turisztikai Cselekvési Terv 2015-
2017. program végrehajtásáról szóló 
beszámolót az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el: 

- a Csákányi László Filmszínház 
vetítéstechnika várható 
lámpacseréjére (bruttó) 500 e 
forintot helyez tartalékba az 
Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében, 

- a Színház előtti területen esztétikus 
padok elhelyezésére / új 
utcabútorok beszerzésére 500 e 
forintot biztosít az Önkormányzat 
2017. évi költségvetése terhére 
azzal, hogy a konkrét árajánlatokat 
vissza kell hozni, és azok 
ismeretében kell dönteni. 

- a TDM 2017. évben megjelentetni 
tervezett új, határon túli turisztikai 
attrakciók bemutatását is tartalmazó 
kiadványában a hármas határ 
közvetlen közelében lévő 
attrakciók/szolgáltatások között 
javasol megemlíteni olyan 
attrakciókat is (pl. szabadtéri 
strandok, fürdők) amelyek 
Szentgotthárdon is elérhetők, 

- a szentgotthárdi polgár által 
készített szobrok közterületeken 
történő bemutatására kerüljön sor a 
Barokk templom és a Színház közti 
területen 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Simon Margit TDM 
    elnök, Gotthárd-Therm 
    Kft. igazgató 
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Károly Andrea, PKKE 
elnök 
Gaál József SZET 
Szentgotthárdi Kft. 
igazgató 
Gaál Ákos sport- és 
ifjúsági referens 

 
68/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
2017. 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: 
2017. áprilisi testületi ülés 
Felelős:   Huszár Gábor    
 elnök/polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
 Erőforrások v. 
                Fábián Béláné intézményvezető 

 
69/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. 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: 

 
 
- 1.822,- Ft/nap/gyermek 

szolgáltatási önköltséget 

határoz meg  azzal, hogy: 
ténylegesen a 2. számú 
mellékletben foglaltak 
szerinti intézményi térítési díj 
és kedvezményeket 
alkalmazzák, meghatározása 
2017. május 01. időponttól, 

- 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 az ellenőrzésnél 
megállapított hiányosságokat). 

- a 2018. évi költségvetés 
összeállítását megelőző 
tárgyalásokkor vissza kell térni 
a témára. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor, 
polgármester / elnök 

Varjuné Molnár Katalin 
igazgató 
Dr. Gábor László, Önk. és 
Térségi Erőforrások v. 
Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 

 
2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 1.) pontban 
meghatározottakat azzal fogadja el, 
hogy - a fenntartó Szentgotthárd és 
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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: 2017. áprilisi testületi ülés 
Felelős   : Huszár Gábor, 
polgármester / elnök 

          Dr. Gábor László, Önk. és Térségi 
 Erőforrások v. 

 
70/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Felügyeleti 
ellenőrzés (Városi Gondozási Központ 
Szentgotthárd)” c. belső ellenőrzési 
jelentést megismerte, az abban leírtakat 
elfogadja.  
 
Határidő:  közlésre azonnal 
Felelős:    közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 
71/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtson be a „Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-
17 kódszámú pályázat 2. célterületére az 
előterjesztésben foglaltak megvalósítására. 
Továbbá vállalja a pályázati projekt 
megvalósításához szükséges önerő 
biztosítását legfeljebb 6.650.000,- Ft 
mértékig a 2017. évi pályázati tartalék 
terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
 Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna 
 pénzügyi vezető 

 
72/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata és 
Csíkszépvíz Község Polgármesteri 
Hivatala között partnerségi- és 
együttműködési megállapodás jöjjön létre, 
illetve felhatalmazza Huszár Gábor 
polgármestert a megállapodás 
előkészítésére és szándéknyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
     Erőforrások v.  

 
73/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtson be a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Nonprofit Zrt. által kiírt 
„Testvér – települési programok és 
együttműködések” elnevezésű pályázati 
felhívásra és vállalja az étkezés és 
szállásfoglalás kapcsán felmerülő 43,66%-
os reprezentációs adó megfizetését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
     Erőforrások v.  
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74/2017. 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 
határozatban foglaltak szerinti  
szerződések megkötésére a következők 
szerint:  
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése 
kapcsán: 
 
1.1.1. - Megállapodás a jakabházi 
városrészben lévő közterületek rendben 
tartására  és a szeméthulladék egyszeri 
összegyűjtésére továbbá a jakabházi lezárt 
temető kaszálására a Jakabházi  
Faluszépítő és Hagyományőrző 
Egyesülettel 190.000 Ft összegben,  
1.1.2. - Támogatási szerződés  a  
rábafüzesi városrészen kaszálásra a 
Szentgotthárd-Rábafüzes Német 
Nemzetiségi   Önkormányzattal 40.000 Ft 
összegben, és  a Horgász Egyesülettel 
6.000 Ft összegben, 
1.1.3. -  A Horgász Egyesülettel kötött 
4912/2015. számú szerződést nem 
módosítja  
1.1.4. - a  máriaújfalui városrészen lévő 
közterületek rendben tartására  és a 
takarítási és hulladék összegyűjtési 
feladatok folyamatos ellátására a 
Máriaújfaluért Egyesülettel 167.000 Ft 
összegben,      
 
 
1.1.5. - Támogatási szerződés a farkasfai 
városrészen kaszálásra a  Farkasfa 
Jövőjéért Egyesülettel 80.000 Ft. 
összegben, 
1.1.6. - Támogatási szerződés a zsidai 
városrészen kaszálásra a  Zsidai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel  105.000  Ft 
összegben. 
1.1.7. – Megállapodás a Szentgotthárd-
térvidéki Munkások és Lelkesek 

Egyesülettel a zsidai sportpálya kaszálásra  
50.000  Ft összegben 
 
1.2.) A támogatások fedezete a 2017. évi 
költségvetésben az eseti kaszálás,  
zöldterület  
kezelésének illetve a  települési hulladék 
vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 
 
2.1.) A városrészi klubok működtetése 
kapcsán 
Szentgotthárd város Önkormányzatának 
képviselő – testülete a városrészi klubok 
 működtetése kapcsán a megállapodások  
következő  szervezetekkel  való  
megkötéséhez járul hozzá:  
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére 
a Jakabházi  Faluszépítő és 
Hagyományőrző  
   Egyesülettel, 
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében : 
Máriaújfaluért Egyesülettel,  
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel, 
- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében 
Rábafüzesért Egyesülettel, 
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a 
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzattal, - 
valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft 
ellenében. 
2.2.) A megállapodások fedezete a 2017. 
évi költségvetésben közművelődési 
tevékenység és    
  támogatása (közművelődési klubok) 
kerete. 
 
3.) Szentgotthárd város bevezető útjai 
környezetében az elszórt hulladék 
összegyűjtése kapcsán 
- támogatás a Szentgotthárd, Árpád út 
végétől Apátistvánfalva irányába a volt 
folyékony hulladék lerakó telepig - Őr-
Nyék Hagyományőrző Alapítvány részére 
50.000.- Ft mértékben 
4.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 
képviselő – testülete felhatalmazza a 
polgármestert a  testületi határozatnak 
megfelelő szerződés aláírására. 
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Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási 
szerződés aláírására:2017. április 15. 
utalásra  azonnal, illetve a beszámoló 
letétbe helyezése. 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
75/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 
tekeszakosztály kérelmét 100.000- Ft 
összegben támogatja, a sporttevékenységek 
támogatása keret terhére azzal a feltétellel, 
hogy az Önkormányzatot a rendelkezésre 
álló felületei támogatóként tünteti fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 
                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági 
        referens 
                  Somorjainé D. Zsuzsanna 
       pénzügyi vezető  

 
76/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő – testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 
által meghirdetett Közösségi kertek 
program keretében a Polgári törvénykönyv 
6:358.§ (2) – (3) bekezdés szerint 
szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján 
a szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület művelési ágú 
ingatlanokra az előterjesztés 4.sz. 
melléklete szerinti Haszonkölcsön 
szerződés megkötésre kerüljön, s 
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert 
a szerződés aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,   
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
77/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1./ 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 Bartakovics Balázs 9970 
Szentgotthárd, Gyertyános u. 5. sz. 
alatti lakos, mint a fenti ingatlanban 
lévő ½ 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: 8.255.720.-Ft, mely 
ÁFA mentes, 
Az adásvételi szerződés megkötésének 
határideje: A nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) 
alapján a magyar államot megillető 
elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot 
(amennyiben a magyar állam nem él az 
elővásárlási jogával) követően 
megküldött értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. A határidő 
elmulasztása jogvesztő. 
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.  
A vételárat az adásvételi szerződés 
megkötéséig egy összegben kell 
megfizetni. 
 

Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
78/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szentgotthárdi 097/1 hrsz-ú 
telek belterületbe vonását 
kezdeményezi.   
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Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete az ingatlan tulajdonosának 
nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, 
hogy a szentgotthárdi 097/1 hrsz-ú 
telek hasznosítása 4 éven belül 
megvalósul. 

 
A belterületbe vonási eljárás 
kezdeményezése előtt a kérelmezővel 
megállapodást kell kötni melyben a 
kérelmezőnek kötelezettséget kell 
vállalnia arra, hogy az eljárás kapcsán 
felmerülő valamennyi költséget 
előzetesen megfizeti Szentgotthárd 
Város Önkormányzata részére azzal, 
hogy az önkormányzat csak a 
költségek előzetes letétbe helyezése 
után indítja meg az eljárásokat. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:    Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 
 

79/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elvi hozzájárulást ad a szentgotthárdi, 
244/1 hrsz-ú, 619 m2 alapterületű, kivett 
magánút megnevezésű, 1/1 arányban az 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan 
és a szentgotthárdi, 324 hrsz-ú, 1797 m2 

alapterületű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, ½ arányban Gyurits István 
és ½ arányban Gyurits Istvánné 
tulajdonában álló ingatlan értékarányos 
cseréjéhez. 
  
Az ingatlanárat forgalmi értékbecslés 
alapján határozza meg. A jogügylet 
lefolytatásához szükséges vagyonrendelet-
módosítást elő kell készíteni, ehhez a 
szükséges eljárást le kell folytatni azt 
követően, miután az értékbecslést és az 
egymással való elszámolást az érintettek 
elfogadták.   
 
Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető    

 
80/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentgotthárd Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségeknek, valamint a 
vagyonrendelet és a közterület 
használatról szóló rendelet hatálya alá 
nem tartozó szerződésekkel érintett 
területek bérleti díját 2017. május 01. 
napjától  a KSH által közölt inflációs 
rátának megfelelő 0,4 %-kal megemeli. 
A bérlőkkel a bérleti díj módosítását a 
bérlőkkel haladéktalanul  közölni kell.  
 
Határidő: a közlésre azonnal,   
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
81/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal és 
támogatja, hogy a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum az EFOP-4.1.8-16 
„A könyvtári intézményrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései” 
felhívásra pályázatot nyújtson be a 
könyvtárudvar előterjesztésben 
megfogalmazott fejlesztésének 
megvalósítására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Molnár Piroska igazgató 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
     Erőforrások v. 

 
 
 
 
 
 
 
 


