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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
222/2017. (X. 27.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról,    3. 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről,  
valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról.  

 
223/2017. (X. 27.) Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a   3.

 sportszervezetekben folyó tevékenységről,  
a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – 
sportfinanszírozás áttekintése. Sportlétesítmények 
működtetésének áttekintése. 

 
224/2017. (X. 27.) Az Önkormányzat vagyongazdálkozdásának helyzete. 3. 

A vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése.  
Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat 
tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi 
mezőgazdsaági ingatlanok hasznosításáról. 

 
225/2017. (X. 27.) A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.   4. 
 
226/2017. (X. 27.) Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv  5. 

megvalósításáról.  
 
227/2017. (X. 27.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018.    5. 
 
228/2017. (X. 27.) Német Nemzetiségi Önkormányzat tábla    6. 

kihelyezési kérelme. 
 
229/2017. (X. 27.) Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.  6. 
 
230/2017. (X. 27.) Javaslat a polgármester jutalmazására.   6. 
 
231/2017. (X. 27.) Testvérvrosi megállapodás Szépvíz községgel.  6. 
 
232/2017. (X. 27.) Szentgotthárdi Ipari Park Kft. társasági    7. 

szerződésének módosítása. 
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233/2017. (X. 27.) M8 gyorsforgalmi út – hozzájárulás a vízvezetési   7. 

szolgalmi joggal érintett telkek felosztásához. 
 
234/2017. (X. 27.) Településrendezési eszközök módosítása –   7. 

egyszerűsített eljárás – vélemények ismertetése. 
 
235/2017. (X. 27.) Szentgotthárd 1275., illetve 1276. hrsz-ú    7. 

ingatlanokkal ( volt Falco telephely ) kapcsolatos 
elvi döntés. 
 

236/2017. (X. 27.) Sztg-Zsidahegy 0112/23 hrsz-ú ingatlan vásárlás.  8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2017. OKTÓBER 27. 
 3 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
222/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, 
a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról” című beszámolót elfogadja. 
 
2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. évben esetlegesen bevezetendő adók 
kapcsán felkéri a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalt a  kommunális 
adó bevezetése lehetőségének 
megvizsgálására  a novemberi testületi 
ülésig. 
  
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

223/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2015” című 
dokumentum aktualizálását az 
előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint az alábbi kiegészítésekkel 
fogadja el: 

• a meglévő adottságainkat 
kihasználva az evezős sport 
a jövőben kerüljön jobban 
előtérbe, 

• a sportlétesítmények esetén 
a kedvezményes bérleti 
díjak időtartamáról  az 
Önkormányzati Erőforrások 
bizottság döntsön a 
jövőben, 

• a létesítményeinket igénybe 
vevő  sportegyesületek 

pénzügyi igényeiket ill. 
terembérletre vonatkozó 
igényeiket nyújtsák be a 
hivatalhoz még a 
támogatások felosztása előtt  

• a sporthorgászat kerüljön be 
a sportkoncepcióba a 
támogatható sportágak közé 

 
2. A Képviselő-testület a 

sportszervezetekben folyó munkáról 
és a sportlétesítmények 
működtetésének áttekintéséről szóló 
beszámolót az előterjesztés 2. és 3. 
számú melléklete szerint az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el: 

• megköszöni és kiemeli a 
sportreferens munkáját 

• a zsidai sportpálya 
karbantartása kapcsán 
vizsgálni kell annak 
lehetőségét, hogy  az esetleg 
kerüljön a SZET 
Szentgotthárdi Kft-hez 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

Gaál Ákos sport- és   
ifjúságireferens 

 
224/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a vagyongazdálkodási irányelvek 
érvényesüléséről szóló beszámolót 
elfogadja.  
Javaslat: 

• meg kell vizsgálni a garázsok 
értékesítésének lehetőségei ehhez  a 
SZET Szentgotthárdi Kft. készítsen 
kimutatást az értékesíthető 
garázsokról  

• a József Attila u. 30. sz. alatti 
területen az építkezés kezdődjön el 
legkésőbb 2017. novemberében.  
Az önkormányzat nem zárkózik el 
attól, hogy az építkezés beindulása 
után beépítés céljából  egy 
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telekösszevonással ebbe a 
beruházásba bevonja  a Széchenyi 
út 10. alatti ingatlan is 

• a Rába partján a kertbarátok által 
használt kertek jogi helyzetének 
rendezése érdekében a hivatal és a 
polgármester tegyen újabb írásbeli 
javaslatot a minisztérium felé 

 
2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a 
Vagyongazdálkodási Irányelvekben 
foglaltakat a 2018. évre vonatkozó az 
Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint módosítja. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos,  
Felelős: Városüzemeltetési vezető, 
Pénzügyi Vezető, jegyző 
 

225/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Kilián Gy. utca mindkét oldalán 
várakozási tilalom elrendelésével 
naponta 7:00 – 17:00 óra közötti 
időszakban. A megvalósításhoz 
szükséges fedezetet 2017. évi 
költségvetése út – híd keret terhére 
biztosítja. 

 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Szabadság téri Liget déli oldalán 
lévő útszakasz lakóingatlanok felöli 
oldalán az Árpád úti végétől 30 m 
hosszon megállási tilalom 
elrendelésével. A megvalósításhoz 
szükséges fedezetet 2017. évi 

költségvetése út – híd keret terhére 
biztosítja. 

 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai 
kereszteződéstől a Tompa M. utca 
kereszteződéséig terjedő szakaszán 
megállási tilalom elrendelésével. A 
megvalósításhoz szükséges 
fedezetet a 2017. évi költségvetése 
út – híd keret terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
4. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem ért egyet a 
Szentgotthárd, István király utcában, 
illetve a termálfürdő Füzesi út felöli 
bejáratánál lévő forgalomlassító 
küszöbök (fekvőrendőrök) 
eltávolításával.  
Meg kell vizsgálni ugyanakkor a 
jelenlegieknél  alacsonyabb 
forgalomlassító küszöb               
(fekvőrendőrök) kihelyezésének 
lehetőségét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
5. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szentgotthárd, Hunyadi J. 
utca József A. utca Május 1. út 
közötti szakaszán új gyalogos-
átkelőhely kijelölését nem 
támogatja. Az utca 
forgalomtechnikai kérdésére a volt 
kaszagyári tömbterület, illetve a volt 



XIV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2017. OKTÓBER 27. 
 5 

Hunyadi út buszpályaudvar 
rendezésekor vissza kell térni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
6. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy 
készüljön egy felmérés azokról a 
nagy forgalmú, nehezen belátható 
útkereszteződésekről, illetve - 
csatlakozásokról, ahová 
forgalomtechnikai tükrök 
kihelyezése indokolt. A 
megvalósításukhoz szükséges 
fedezetről pedig a pénzügyi 
lehetőségek függvényében a 
képviselő-testület az önkormányzat 
2018. évi költségvetése 
elfogadásakor dönt. 

 
Határidő: 2018. évi költségvetés 
elfogadása. 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 
 

 
7. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Jókai M. utca 2-6. számú ingatlanok 
előtti szakaszon várakozási tilalom 
elrendelésével.  „kivéve 
engedéllyel” feliratú kiegészítő 
táblával ellátva A korlátozással 
érintett útszakaszon történő 
várakozást a Szentgotthárd, Jókai 
Mór utca 2., 4., 6. számú 
ingatlanokon lakó gépjármű 
tulajdonosok részére lehet 
engedélyezni.  A megvalósításhoz 
szükséges fedezetet 2017. évi 
költségvetése út – híd keret terhére 
biztosítja. 

 
     Határidő: 2017. november 30. 

Felelős:  Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

226/2017. 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 előterjesztés szerint az 
alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

• napirenden kell tartani a 
barokk templom 
látogathatóságának 
biztosítását, ill. a 
kolostorudvar látogathatóvá 
tételét. 

• a frissen elkészült országos 
turisztikai irányelveket bele 
kell dolgozni a 4. sz. 
mellékletbe 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

Dr. Simon Margit TDM 
elnök, Gotthard-Therm Kft. 
igazgató 
Károly Andrea, PKKE 
elnök 
Gál József SZET 
Szentgotthárdi Kft. 
igazgató 
Gaál Ákos sport- és 
ifjúsági referens 

 
227/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójában  

• az „A” típusú pályázat esetén  10 
főt részesít ösztöndíjban. 

 
Határidő : 2017. december 07. 
Felelős   : Dr. Gábor László, Önk. és 
Térségi Erőforrások v. 
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójában  

• az „A” típusú pályázat esetén 
5.000,  Ft/fő/hó támogatást 
nyújt. 

 
Határidő : 2018. január 31. az első (5 havi) 
rész átutalására 
Felelős   : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 
 

228/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos 
tulajdonában álló szentgotthárdi 2398 hrsz-
ú, természetben 9970 Szentgotthárd, 
Kodály Z. u. 11. sz. alatti ingatlanon 
található épület keleti falára a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Szentgotthárd - Rábafüzes maximum 
80x80 cm méretű az I. világháború 
befejezésének 100. évfordulójára és annak 
áldozataira továbbá az épület múltjára 
emlékező emléktáblát helyezzen el a 
kérelemben írt szövegezéssel. 
 Meg kell vizsgálni azt is, hogy az épület 
falának felújítására a 2018. évi 
költségvetés biztosíthat-e fedezetet.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető    

 
229/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. január 1. és 2018. 
december 31. közötti időszakra a 
bölcsődei-, az óvodai-, az általános 
iskolai-, a középiskolai-,, valamint 
a felnőtt szociális étkeztetés 

vonatkozásában az élelmezési 
térítési díj alapját meghatározó 
nyersanyagnormákat az 
Előterjesztés 1. számú  melléklete 
szerint fogadja el.  
 

2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő - 
testülete javasolja a Szentgotthárd 
és Térsége Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának, 
hogy a fenntartása alá tartozó 
Városi Gondozási Központban a 
felnőtt szociális étkeztetésben az 
élelmezési nyersanyagnorma 
emelését az Önkormányzat döntése 
szerinti mértékben fogadja el. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
230/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Huszár Gábor 
foglalkoztatási jogviszonyban álló 
polgármester részére 2017. évi eredményes 
munkája elismeréseként bruttó 3.589.800,- 
Ft egyszeri jutalmat állapít meg. 
 
Határidő: a kifizetésre 2017. november 30. 
Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 
pénzügyi vezető          

 
231/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd és az erdélyi  Szépvíz 
települések között testvértelepülési 
kapcsolat jöjjön létre, és felhatalmazza 
Huszár Gábor polgármestert az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
testvérvárosi megállapodás aláírására a 
melléklet szerinti szövegezés alábbi 
kiegészítésével:  
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 „a kezdeményezések és a kapcsolat 
céljának megvalósítása érdekében a felek, 
lehetőség szerint, évente értékelik az 
együttműködés tapasztalatait”. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Gábor László Önkormányzati 
és Térségi Erőforrások vezető 
Szép Renáta külkapcsolati és 
koordinációs ügyintéző      

 
232/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari 
Park Kft Alapító Okiratát a következők 
szerint módosítja: 
Az Alapító Okirat  kiegészül a  cég idegen 
nyelvű rövidített elnevezéseivel: 
                                                    „Németül: 
Business Park Szentgotthárd GmbH 
                                                    Angolul: 
Business Park Szentgotthárd Ltd „ 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Kovács - Buna József  a Kft. 
ügyvezetője 

 
 

 
 

 
 

233/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a vízvezetési 
szolgalmi jog jogosultja hozzájárulását 
adja az UTIBER Kft. - 1115 Budapest 
Csóka u. 7-13. – által készített 43.122 
munkaszámú, az M8 gyorsforgalmi út 
Körmend kelet (86.út) – Rábafüzes 
(osztrák határ) közötti szakasz kisajátítási 
terve szerinti telekalakításhoz a következő 
táblázat szerint: 
 

 

tervlap 
sorszáma 

vízvezetési szolgalmi 
joggal érintett  

telkek hrsz-a, amelyeket 
a vízvezetési szolgalmi 

jog terhelni fog 

81 0232/34, 0232/38 

79 0240/6 

82 0237/11 

83 0253/1 , 0253/3 

71 0244/1, 0244/2,0244/3, 
0244/4 

76 0264/5 

75 0264/3,0264/4 

 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető    

 
234/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a településrendezési 
eszközök egyszerűsített eljárás keretében 
történő módosítása kapcsán beérkezett 
partnerségi vélemény vonatkozásában az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalmú döntést hozza. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető    

 
235/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 1275., 
illetve 1276. hrsz.-ú 
ingatlanok/ingatlanrészek megszerzésével, 
használatával kapcsolatban a következő 
döntést hozza: Első lépésként a terület egy 
részének bérbevételével ért egyet továbbá a 
terület tulajdonjogának esetleges 
megszerzése  kapcsán egyetért  az előzetes 
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tárgyalások megkezdésével. A 
tulajdonosokkal való tárgyalásokkal  
megbízza  a polgármestert azzal, hogy a 
tulajdonjog megszerzése előtt fel kell kérni  
a tulajdonosokat, hogy készíttessenek  a 
területre környezetvédelmi 
hatástanulmányt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
236/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Florasca Környezetgazdálkodási Kft. 9354 
Osli, Tőzegüzem hrsz.: 035/6 kizárólagos 
tulajdonában álló szentgotthárdi  0112/23 
hrsz-ú, 2 ha 3315 m2 területű, kivett 
telephely megnevezésű ingatlan 
megvásárlása kapcsán az alábbiakkal ért 
egyet: a területet az önkormányzat  az Őr-
Nyék Hagyományörző és Harcművészeti 
Alapítvánnyal (9970 Szentgotthárd, Petőfi 
u. 51.) közösen vásárolják meg  bruttó 
4 500 000, -Ft vételárért úgy, hogy az 
Alapítvány bruttó 1.500.000.-Ft-ot, 
Szentgotthárd Város Önkormányzata fizet 
meg.  Az ingatlan megvásárlásával 
osztatlan közös tulajdon keletkezik.    
Forrás: 2017. évi tartalék 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető,  
Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
 
 
 


