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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. június 25-i ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 
 

118/2019. Zárt ülés elrendelése.        2. 

 

119/2019. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt  

 fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

 Hivatal munkájáról.        2. 

 

120/2019. A város és városrészi temetők állapotának helyzete, felülvizsgálata..  2. 

 

121/2019. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.  2. 

 

122/2019. Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, 

különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra.   3. 

 

123/2019. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

            3. 

 

124/2019.  Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről.     4. 

 

125/2019. Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész biztosítás  4. 

 

126/2019 Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása.   5. 

 

127/2019. Rendezési terv módosítása – Brenner János Emlékhely Alapítvány kérelme. 

           5. 

 

128/2019. Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése..     6. 

 

129/2019. Soós Judit ingatlan felajánlása (Szentgotthárd 403/40 hrsz-ú ingatlan). 6. 

 

130/2019. Ingatlanértékesítés (szentgotthárdi 2230 hrsz.).     7. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

 

 

118/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a 

„A Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetői 

igazgatói tisztségének ellátása.”, 

„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd 

Városért” kitüntető címre.”, „Kitüntetési 

javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és 

Sportdíja” kitüntetésre.”, „Zöld 

Szentgotthárd cím odaítélése.”, és a 

„Szakmai díjra felterjesztési javaslat 

(Nemzeti Művelődési Intézet).”című 

előterjesztést. 

 

 

119/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

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. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

120/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő köztemetők helyi 

szabályaival a temetőkről és temetkezésről 

szóló önkormányzati új rendelet 

szövegtervezetét az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte azzal, hogy 

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Vas Megyei Szervezetének véleményét ki 

kell kérni különösen a rendeletben 

megfogalmazott díjakról, majd ezt 

követően az új rendelet – tervezetet ismét a 

Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 

Kft. 2018. január 1-től 2018. december 31-

ig terjedő időszakra vonatkozó, a 
szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 

szóló beszámolóját megismerte és az abban 

foglaltakat elfogadja, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a beszámolóban 

felsorolt megoldandó feladatokról-

fejlesztésekről készüljön egy több évre 

szóló program. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

121/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Honismereti Klubnak 

és 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 
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122/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének 

végrehajtásáról, különös tekintettel a 

köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, 

hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről 

szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő:  

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

123/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Civil- és városrészi 

alap keret terhére a(z) 

 

a.) Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesülete kiállítás 

megnyitó szervezésére irányuló 

kérelmét 60 000 Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2019. július 

15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. 

október 15.   

 

b.) SZEMLE Egyesület Ifjúsági 

Alkotótábor szervezésére irányuló 

kérelmét 146 000 Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2019. július 

15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. 

október 15.   

 

c.) Horgászegyesület 

horgászversenyek szervezésére 

irányuló kérelmét 120 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. 

október 15.  

 

d.) A Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány művészeti tábor 

szervezésére irányuló kérelmét 300 

000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja 

a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. 

október 15.  

 

e.) Nagyboldogasszony plébánia 

nyári hittantábor szervezésére 

irányuló kérelmét 250 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2019. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. 

október 15.  

 

f.) Máriaújfalu Városrészi 

Önkormányzata falunapi 

program szervezésére irányuló 

kérelmét 300 000 Ft-tal támogatja. 

A rendezvényhez kapcsolódó 

számlákat a Pénzügy részére 2019. 

szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

g.) Német Nemzetiségi 

Önkormányzata olvasótábor 

szervezésére irányuló kérelmét 100 

000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2019. július 15-ig átutalja 

a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. 

október 15.   
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h.) Rábatótfalu Városrészi 

Önkormányzata falunapi 

program szervezésére irányuló 

kérelmét 300 000 Ft-tal támogatja. 

A rendezvényhez kapcsolódó 

számlákat a Pénzügy részére 2019. 

szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

i.) Zsida-Zsidahegy Városrészi 

Önkormányzata falunapi 

program szervezésére irányuló 

kérelmét 100 000 Ft-tal támogatja. 

A rendezvényhez kapcsolódó 

számlákat a Pénzügy részére 2019. 

szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

j.) Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület 

ablakcserére irányuló kérelmét 

288 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2019. július 

15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. 

október 15.  

 

k.) Farkasfa Városrészi 

Önkormányzata falunapi 

program szervezésére irányuló 

kérelmét 250 000 Ft-tal támogatja. 

A rendezvényhez kapcsolódó 

számlákat a Pénzügy részére 2019. 

szeptember 30-ig kell eljuttatni.   

 

l.) Magyarországi Szlovének 

Szövetsége Szentgotthárdi 

Nemzetközi művésztelep 

szervezésére irányuló kérelmét 

1 000 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2019. július 

15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2019. 

október 15.  

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést 

köt a támogatottal, aki az abban foglaltak 

szerint köteles tételesen elszámolni a 

támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések 

megkötésére a Szabályzat 14. pontját 

figyelembe véve:      

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

124/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 

Kft. Szentgotthárd Város Fizetőparkoló 

rendszerének átalakításához készített 

beszámolóját elfogadja.  A parkoló 

bérletek díjszabásának módosítására a 

Képviselő – testületnek az év második 

felében vissza kell térnie.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

125/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárdi VSE számára a TAO 

pályázat megvalósításának önrésze 

vonatkozásában 

1.1. 1.671.500, - Ft támogatást 

biztosít az utánpótlás nevelés 

céljára  
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1.2. 1.863.044,- Ft támogatást 

biztosít a tárgyi eszköz 

beszerzés (kisbusz) céljára 

azzal, hogy a Támogatott a 

támogatással köteles elszámolni az 

Önkormányzat felé, továbbá a 

Támogatott az Önkormányzatot a 

rendelkezésére álló felületein / 

csatornáin támogatóként megjeleníti. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – 

testülete kezdeményezi, hogy a 2019. 

évi TAO támogatáshoz biztosított 

önrész ellentételezéseképpen szülessen 

együttműködési megállapodás az 

Egyesület és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata között arról, hogy az 

Önkormányzat az adott támogatás 

mértékéig, az egyesületi munka 

zavarása nélkül legyen jogosult a 

beszerzendő jármű használatára 

önkormányzati illetve önkormányzati 

intézményi feladatok ellátása 

érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

 

 

126/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Rábatótfalui SE számára a 

TAO pályázat megvalósításának 

önrésze vonatkozásában 

1.1    844.430, - Ft támogatást 

biztosít az utánpótlás 

nevelés céljára  

1.2    2.981.279,- Ft támogatást 

biztosít a tárgyi eszköz 

beszerzés céljára 

azzal, hogy a Támogatott a 

támogatással köteles elszámolni az 

Önkormányzat felé, a Támogatott az 

Önkormányzatot a rendelkezésére álló 

felületein / csatornáin támogatóként 

megjeleníti, továbbá az Egyesület 

tulajdonában lévő pályakarbantartó 

gép(ek) használatával kapcsolatban 

megállapodást kell kötni az 

Önkormányzattal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

 

 

127/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Brenner János 

Emlékhely Alapítvány által a 

Szentgotthárd 090/45 hrsz-ú ingatlanon 

kezdeményezett templom és közösségi ház 

építése érdekében a rendezési terv 

módosítását jelen formában nem tudja 

támogatni, ugyanis nem látja 

biztosíthatónak az ingatlan vonatkozásában 

sem a közművek, sem a szükséges 

közlekedési keresztmetszetek kialakítását. 

Az Önkormányzat a zarándoktemplom és 

zarándokház más szentgotthárdi helyszínen 

történő kialakításával azonban egyetért. 

 

Határidő: közlésre, azonnal 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

128/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában 

foglaltak valamint az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 

bekezdésének c) pontja alapján a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

nél kezdeményezi és kérelmezi a 

Magyar Állam tulajdonában, 

tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ (1125 

Budapest, Diós árok 3.) és a 

Markusovszky Egyetemi Kórház 

(9700 Szombathely, Markusovszky u. 

5.) vagyonkezelésében lévő 9970 

Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz., 

szentgotthárdi 1443 helyrajzi számon 

felvett, lakóház, udvar megnevezésű, 

776 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a 

Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

7. és 9. pontjában meghatározott 

feladatainak ellátása érdekében 

kívánja tulajdonba venni és 

lakásgazdálkodás (bérlakások 

kialakítása) és/vagy kulturális célra 

kívánja felhasználni. 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő valamennyi 

költség megfizetését Az igényelt 

ingatlan nem áll (örökségvédelmi / 

természetvédelmi / helyi / Natura 

2000) védettség alatt.  

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 9970 

Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz., 

szentgotthárdi 1443 hrsz.-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 9970 

Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz., 

szentgotthárdi 1443 hrsz-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

Doncsecz András városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

129/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 

szentgotthárdi 403/40 hrsz-ú, 

természetben: Szentgotthárd, Örökzöld u. 

11. sz alatti, 994 m2 területű beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlan 3000,- Ft/m2 

áron történő megvásárlásához.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 
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130/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2230 

hrsz-ú, 9073 m
2
 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlanra Csiki Attila 

4025 Debrecen, Piac u. 1. sz. alatti lakossal 

történő Adásvételi szerződés megkötéséhez 

járul hozzá a 102/2019. sz. testületi 

határozattal elfogadott pályázati kiírásban 

szereplő feltételekkel és 2.500.000,- Ft 

vételárért.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, 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 kifizetésének végső határideje a 

döntés kézhezvételét követő 30 napon 

belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre a közlését követő 30 

napon belül 

Felelős: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt főtanácsos 

 

 

 

 

 


