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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. március 27-i ülésén elfogadott
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
38/2019.

Napirendi pontok felvétele, zárt ülés elrendelése.

39/2019.

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról.
3.

40/2019.

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló
a 2018. évi munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési
lehetőségek a 2019. évben. 2019. évi cselekvési terv, valamint a Civil
szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és pályázati
kiírásának elfogadása.

3.

Beszámoló Szentgotthárd város turisztikai cselekvési tervének
megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai
Egyesület munkaszervezetének 2018. évben végzett tevékenységéről,
tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről.

4.

42/2019.

Támogatási szerződések elfogadása.

4.

43/2019.

Rendelőintézet Szentgotthárd álláshely iránti kérelme.

5.

44/2019.

Beszámoló a Csákányi László Filmszínház 2018. évi tevékenységéről.

6.

45/2019.

Szentgotthárd és Térsége Iskola (volt SZOI) alapdokumentum
módosításának véleményezése.

6.

46/2019

A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2019. évi díjai.

7.

47/2019.

SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása.

8.

48/2019.

A 30. HOPPLÁ Fesztivál szervezése.

8.

41/2019.

3.
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49/2019.

A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának
és ellenőrző testületi elnökének megválasztása.
9.

50/2019.

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése
iránti kérelme.
9.

51/2019.

Rendezési terv módosítás – teljes eljárás.

9.

52/2019.

Szentgotthárd 048/96 és 048/97 hrsz belterületbe vonása.

10.

53/2019.

Vízközművekhez kapcsolódó szolgalmi jogok ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésének ügye.

10.

54/2019.

Haris vasúti megállóhelynél vasúti átjáró, illetve csatlakozó járda tervezése. 10.

55/2019.

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 39.

11.

56/2019.

Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. Alkotmány u. 49.

11.

57/2019.

Dolgos Díszfaiskola Kft. kérelme.

11.

58/2019.

Első lakáshoz jutók támogatása.

12.

59/2019.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak
felülvizsgálata.

12.

60/2019.

MURABA ETT 2019. évi tagdíja

12.

61/2019.

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.
kormányenegély ügye

12.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:

38/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
képviselő-testülete felveszi a nyílt
napirendek közé a
„MURABA ETT 2019. évi tagdíja”,
a „Szentgotthárdi Eszközkezelő és
Településfejlesztő Kft. kormány enegély
ügye”,
valamint zárt ülésen tárgyalja a testület az
„Év Szentgotthárdi Rendőre”
és az „Év Pedagógusa Szentgotthárdon”
című előterjesztést.

39/2019. 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.

2019. MÁJUS 20.

kapcsolatban végzett 2018. évi
munkáról,
a
megszerzett
tapasztalatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta
külkapcsolati
és
koordinációs
ügyintéző, civil referens
2. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Önkormányzat és a
Szentgotthárdi Civil Fórum közös
éves cselekvési programtervét az
előterjesztés 2. számú melléklete
szerint elfogadja.
Határidő azonnal:
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati
és koordinációs ügyintéző,
civil referens
Cziráky László elnök

40/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:

3. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Civil
Alap
felosztásának Szabályzatát az
Előterjesztés 3. sz. melléklete
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati
és koordinációs ügyintéző,
civil referens
Civil szervezetek vezetői
Városrészi önkormányzatok
elnökei

1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Önkormányzat és a
civil
szervezetek
együttműködéséről,
az
ezzel

4. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Előterjesztés 4. számú
melléklete
szerinti
Pályázati
kiírást elfogadja azzal, hogy a 4.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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számú melléklet 8. pontjában
kerüljön
kiegészítésre
az
elszámolható költségek köre „a
programokhoz kapcsolódó egyéb
kiadások” megfogalmazással
egyúttal az 5. számú mellékletében
található Támogatásigénylő lapok
tartalmát mint a Civil alapból
történő
támogatás
igénylés
feltételét jóváhagyja, azzal, hogy a
benne foglalt tájékoztatót elbírálási
időszakonként aktualizálni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor
polgármester
Szép Renáta külkapcsolati
és koordinációs ügyintéző, civil
referens

41/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2018. évi
beszámolóját a Beszámoló 1. és 2.
sz. melléklete szerint megismerte és
jóváhagyja,
a
következő
kiegészítéssel: abban a szlovén és
osztrák partnerekkel való kapcsolatot
meg krll említeni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Simon Margit elnök
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2019. évi
munkatervét a Beszámoló 3. sz.
melléklete szerint meismerte és az
abban foglaltakat elfogadja.

2019. MÁJUS 20.
Felhatalmazza a Polgármestert a
2019. évi támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit elnök
Dr. Gábor László Önk. és
Térségi Erőforrások v.

3.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Turisztikai Cselekvési
Terv
2018-2020.
program
végrehajtásáról szóló beszámolót a
jelen Beszámoló 4. sz. melléklete
szerint elfogadja a következő
kiegészítéssel: abban említeni kell a
Rábakethelyi templomot és a
Brenner zarándokutat.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

42/2019. 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
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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
10.000 Ft összegben,
1.1.3. - Megállapodás a
máriaujfalui
városrészen lévő közterületek rendben
tartására
és a takarítási és hulladék
összegyűjtési
feladatok
folyamatos
ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel
167.000 Ft összegben,
1.1.4. – Farkasfa városrészen a Farkasfa
Jövőjéért Egyesület a korábbi években
kaszált valamennyi terület kaszálását
vállalja 80.000,- Ft összegért, így a teljes
költség 647.000,- Ft-ra módosul.
1.1.5. - Támogatási szerződés a zsidai
városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel
120.000
Ft
összegben.
1.2.) A támogatások fedezete a 2019. 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
működtetéséhez
a
megállapodások
következő
szervezetekkel
való
megkötéséhez járul hozzá:
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére
a
Jakabházi
Faluszépítő
és
Hagyományőrző
Egyesület,
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében
:Máriaujfaluért Egyesület,
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a
Farkasfa Jövőjéért Egyesület,

2019. MÁJUS 20.

- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében
Rábafüzesért Egyesület,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft
ellenében.
2.2.) A megállapodások fedezete a 2019.
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 - ŐrNyék hagyományőrző Alapítvány részére
50.000.- Ft mértékben.
4.) Szentgotthárd város Önkormányzatának
képviselő – testülete felhatalmazza a
polgármestert a
testületi határozatnak
megfelelő szerződés aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási
szerződés aláírására:2019. április 15.
utalásra
azonnal, illetve a
beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor

43/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Rendelőintézet
Szentgotthárd kérelmét megismerte és
engedélyezi, hogy az intézmény létszáma
átmenetileg - 2019. április 1. – 2019.
október 30. időpont között - + 1 fő
asszisztensi álláshellyel bővüljön.
Ennek megfelelően az intézmény létszáma
a következőképpen alakul:
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- 2019. 04.01- 06.01-ig 32 fő,
- 2019.06.01-07.16. között 31 fő,
- 2019. 07.17-tól 30 fő,
- 2019. 11.01-jétől 29 fő.
A plusz létszám finanszírozása az
intézmény 2019. évi költségvetéséből kell
kigazdálkodni.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Klósz Beáta intézményvezető

44/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Csákányi László
Filmszínház 2018. évi tevékenységérő
szóló Beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Gál József SZET ügyvezető
igazgató

2.

9970
Szentgott
hárd,
Széll
Kálmán
tér 2-4.

3.

9970
Szentgott
hárd,
Deák
Ferenc
utca 1.
9941
Őriszent
péter,

45/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Szombathelyi
Tankerületi
Központ
kérésére
a
Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
alapító okiratának tervezett módosításával
kapcsolatban az alábbi véleményt teszi:
sorsz
ám
1.

Feladate
llátási
hely
9970
Szentgott
hárd,
Deák
Ferenc
utca 1.

Átszervezési
javaslat

Önkormá
nyzati
vélemény
Az Alapfokú támogatja
Művészeti
Iskola
leválasztása
és
önálló
alapfokú
művészeti
iskolaként
történő
továbbműkö

4.

dtetése.
A
kiváló
új
intézmény
neve: Takács
Jenő
Alapfokú
Művészeti
Iskola.
A
tanszakok, az
évfolyamok
száma,
a
maximálisan
felvehető
tanulólétszám,
valamint
a
feladatellátást
szolgáló
ingatlan
adatai
a
jelenlegi
szakmai
alapdokument
umokban
szereplővel
azonosak.
Az intézmény
szétválás
utáni
hivatalos
neve:
Szentgotthárd
és
Térsége
Általános
Iskola
és
Gimnázium;
Idegennyelvű
nevei:
Grundschule
und
Gymnasium
Szentgotthard
und Region;
Osnovna šola
Gimnazija
Monošter in
območje
Új tanszak
felvétele:
népzenei
tanszak
Az önállóvá
váló Takács
Jenő

támogatja

támogatja

támogatja
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5.

6.

7.

Kovácssz Alapfokú
er 7.
Művészeti
Iskola
szervezeti
keretein belül
új telephely
létesítése az
Őriszentpéteri
Általános
Iskola
székhelyén
9941
Zeneművészet
Őriszent i ág
(új
péter,
tanszakok:
Kovácssz akkordikus
er 7.
tanszak,
billentyűs
tanszak,
fafúvós
tanszak,
kamarazene
tanszak,
rézfúvós
tanszak,
vokális
tanszak,
zeneismeret
tanszak,
népzene
tanszak ). A
maximálisan
felvehető
tanulói
létszám: 30
fő.
9941
Az önállóvá
Őriszent váló Takács
péter,
Jenő
Várossze Alapfokú
r 56.
Művészeti
Iskola
szervezeti
keretein belül
új telephely
létesítése az
Őriszentpéteri
Általános
Iskola
Őriszentpéter,
Városszer 56.
alatti
telephelyén.
9941
Őriszent

Zeneművészet
i
ág
(új
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péter,
Várossze
r 56.

támogatja

tanszakok:
akkordikus
tanszak,
billentyűs
tanszak,
fafúvós
tanszak,
kamarazene
tanszak,
rézfúvós
tanszak,
vokális
tanszak,
zeneismeret
tanszak,
népzene
tanszak).
A
maximálisan
felvehető
tanulói
létszám: 30 fő

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
46/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:

támogatja

támogatja

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások
2019. 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 – az
Előterjesztés mellékletében meghatározott
térítési díjak kerüljenek rendeletbe
foglalásra azzal a kiegészítéssel, hogyaz
Idősek Klubjánál a szolgáltatás ebéddel
soron a növekedés mértéke 3, 03%.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra:
2019. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor
elnök/polgármester
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Felelős
: Huszár Gábor,
polgármester
Varjuné Molnár Katalin
igazgató
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető

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

47/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2019. 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:
958,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási
önköltséget határozzon meg azzal,
hogy:
- ténylegesen
a
2.
számú
mellékletben foglaltak szerinti
intézményi térítési díjat és
kedvezményeket alkalmazzák
2019. május 01. időponttól,
-a
személyi
térítési
díj
megállapításának
alapját
továbbra is a munkáltatói
igazolás
(nettó
jövedelem
feltüntetés) és a lakásfenntartási
költségeket igazoló bizonylatok
képezzék,
- a 2018. évben befolyt gondozási
díjat 2019-ben is az intézmény
költségvetésébe
javasolja
beépíteni, melyből elsősorban az
udvar
korszerűsítését
kell
finanszírozni
(a
bölcsődei
nevelés-gondozás
szakmai
szabályai c. dokumentumban
előírtak alapján).
Határidő: azonnal

2019. MÁJUS 20.

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
1.)
pontban
meghatározottakat azzal fogadja el,
hogy - a fenntartó Szentgotthárd és
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: 2019. áprilisi testületi ülés
Felelős
: Huszár Gábor,
polgármester
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások vezető
48/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:

1.

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 30. Szentgotthárdi Hopplá
Fesztivál
megrendezése
kapcsán
felkéri a szervező Pannon Kapu
Kulturális Egyesületet, hogy a
szentgotthárdi állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezők ingyenesen
vehessenek részt a rendezvényen.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
–
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testülete elvi egyetértését adja ahhoz,
hogy amennyiben a rendező Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesület
költségvetésében rendelkezésre álló 6
M Ft + a rendezvény során keletkező
bevételek összege nem fedezi a
rendezvény kapcsán felmerülő PKKEt terhelő rendezési költségeket, akkor
ezt a tartozást legfeljebb (bruttó) 3
millió Ft mértékig a PTK szerinti
tartozásátvállalás formájában átvállalja
a
Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesülettől. Erre a rendezvényt
követő
elszámolás
alapján
megkötendő
tartozásátvállalásként
kerül sor.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és
Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető

2019. MÁJUS 20.

Törvényszékhez
a
változások
bejegyzése érdekében
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
50/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati
Hivatal
kérelmét
megismerte, egyben hozzájárul ahhoz,
hogy
a
Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati Hivatal a megüresedő
költségvetési
ügyintézői
álláshelyet
2019.június 12. napjától betöltse. Az
álláshely betöltéséhez szükséges pénzügyi
fedezet
a
hivatal
2019.
évi
költségvetésében tervezve lett.
Határidő : azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé
D.
Zsuzsanna
pénzügyi vezető

49/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd
Város Közbiztonságáért Közalapítvány
Kuratóriumába Dr. Haragh László 9970
Szentgotthárd, Kethelyi u. 41. alatti
lakos
önkormányzati
képviselőt
delegálja, a Közalapítvány Alapító
Okiratát ennek megfelelően módosítja.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd
Város Közbiztonságáért Közalapítvány
Ellenőrző
Testülete
elnökének
Gerencsér Péter 9970 Szentgotthárd,
Tótfalusi u. 208. szám alatti lakost
választja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert,
hogy
kérelemmel
forduljon
a
Szombathelyi

51/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Településszerkezeti terve módosítását és annak leírását
megtárgyalta és Csermely Andrea állami
főépítész
VA/KMBK-ÁF/14-2/2019.
számú, 2019. január 11-én kelt Szentgotthárd
város
helyi
építési
szabályzatának
módosítása – teljes eljárás – Záró vélemény
tárgyú levelében foglaltakat is figyelembe
véve
és
elfogadva
jóváhagyja
az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
dokumentumok
közül
az
alábbi
mellékleteket:
1.sz. melléklet: A 970-TRTF/2017. számú
dokumentáció, Szentgotthárd város
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településszerkezeti terv módosítás leírása
című fejezet
2.sz. melléklet:A 970-TRTF/2017. számú
dokumentáció, című tervlap

Határidő: közlésre azonnal
Felelős:
Doncsecz
városüzemeltetési vezető

András

52/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 048/96
hrsz-ú, 41 nm területű, területfelhasználási
cél: közút és a 048/97 hrsz-ú, 1029 nm
területű, területfelhasználási cél: falusias
lakóterület telek belterületbe vonását
kezdeményezi.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
ingatlan
tulajdonosának nyilatkozata alapján
kinyilatkoztatja, hogy a szentgotthárdi
048/96 és
048/97
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

53/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:

2019. MÁJUS 20.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 80. §-ban biztosított lehetőséggel
jelenleg nem kíván élni, mert ennek
költségeit nem tudja finanszírozni. Így az
önkormányzat nem tudja elvégeztetni az
idegen ingatlanokon lévő víziközmű
vezetékek ez ideig be nem jegyzett
vízvezetési
szolgalmi
jogának
az
önkormányzat nevére a Vízügyi Hatóság
által
történő
földhivatali
ingatlannyilvántartási bejegyeztetését az érintett
ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása
és kártalanítása nélkül.
Felelős:
Doncsecz
városüzemeltetési vezető
Határidő: azonnal

András

54/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
egyetért
a
Szentgotthárd Haris megállóhelynél - a
/Győr/-Szombathely-Szentgotthárdi
vv.
1673+72,60 hm. szelvényében - vasúti
átjáró és csatlakozó járdák kialakításával.
A tervezés, engedélyezés költségeit a 2019.
évi költségvetés tervezési keret terhére
biztosítja, amelynek visszapótlására a
zárszámadás megtárgyalását követően
visszatér.
Határidő:
tervek
elkészítésére
a
megrendeléstől számított 2 hónapon belül
Felelős:
Doncsecz
András
városüzemeltetési vezető
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55/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2379/1 hrsz-ú, 856
m2
területű,
kivett
tűzoltóság
megnevezésű,
1/1
arányban
az
Önkormányzat
tulajdonában
álló
belterületi ingatlant értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi
értékbecslés alapján a következő ülésen
határozza meg.
Az ingatlan értékesítéséből származó
bevételt, ill. annak megfelelő összeget a
Szentgotthárd-Rábafüzes
városrészen
található Szentgotthárd, Kodály Z. u. 11.
sz. alatti volt óvodát is magába foglaló
épületnek és a Szentgotthárd, Alkotmány
u. 49. sz. alatti fiókkönyvtár épületének
karbantartására, állagának megőrzésére,
javítására, továbbá az ugyanezen címen
szereplő volt kultúrhelyiség lakássá történő
átalakításának lehetősége esetén annak
finanszírozására
érdekében
kerüljön
felhasználásra.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Doncsecz András városüzemeltetési
vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos

56/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szentgotthárdi
2387/1 hrsz-ú, 6972 m2 területű, kivett
általános iskola megnevezésű az
Önkormányzat
tulajdonában
álló
belterületi ingatlanból a telekmegosztást
követően létrejövő (korábban iskolaként
használt épület, a hozzá tartozó garázs és
telekrész)
ingatlan
értékesítésével
egyetért.

2019. MÁJUS 20.

Az ingatlan eladási árát és az értékesítés
feltételeit a telekfelosztást követően
készített forgalmi értékbecslés alapján
határozza meg.
Az ingatlan értékesítéséből származó
bevételből fordítani kell a rábafüzesi
városrészen
található
Szentgotthárd,
Kodály Z. u. 11. sz. alatti volt óvodát is
magába
foglaló
épületnek
és
a
Szentgotthárd, Alkotmány u 49. sz alatti
fiókkönyvtár épületének karbantartására,
állagának javítására.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Doncsecz András városüzemeltetési
vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos

57/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a Dolgos
Díszfaiskola Kft. (9970 Szentogtthárd,
Rózsa F. u. 26/A.) kérelmét, s hozzájárul
a tulajdonát képező
szentgotthárdi
2
1377/1 hrsz-ú, 1251 m területű, kivett 2
épület, udvar megnevezésű ingatlanon
álló, kb. 52 m2 külső befoglaló méretű
(volt szabóműhely) épület elbontásához,
s helyette új épület elhelyezéséhez. Az
épület elbontásával és építésével
kapcsolatos
hatósági
engedélyek
(amennyiben szükséges) beszerzése a
Dolgos Díszfaiskola Kft.
feladata,
továbbá az összes költség –a kivitelezést
is beleértve - a KFT-t terheli.
A Képviselő-testület az új épület
megépítéséhez a tényleges tulajdonosi
hozzájárulást a tervek megismerése után
adja ki.
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Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Doncsecz András városüzemeltetési
vezető,
Tófeji Zsolt főtanácsos

58/2019. 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:
Tamás
Szabina
(szül.:
Körmend,
1989.03.22. an.: Tamás Erika) 9970
Szentgotthárd, Felső u. 15. szám és
élettársa Horváth Gábor (szül.: Körmend,
1989.07.18. an.: Nemes Zsuzsanna) 9983
Szakonyfalu, Fő u. 94. sz. alatti lakosok
részére, a szentgotthárdi 4361 hrsz-ú,
természetben: 9970 Szentgotthárd, Kis u.
47.
sz.
alatti
lakóházas
ingatlan
vásárlásához.
Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre: 2019. április 15.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

59/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
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 2019. május 01. napjától a

2019. MÁJUS 20.

KSH által közölt inflációs rátának
megfelelő
mértékének
megfelelően
2,8%-kal megemeli.
A bérlőkkel a bérleti díjról szóló
szerződésmódosítási ajánlatot 2019. május
1-i
hatálybalépési
időponttal
kell
kiközölni.
A Képviselő-testület kezdeményezi a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletér
vonatkozó eddigi gyakorlat áttekintését
különös tekintettel a bevételi oldal
növelésének lehetőségeire- legkorábban a
2020. 01. 01. időponttól
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Tófeji Zsolt főtanácsos

60/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Muraba ETT 2019.
évi tagdíját 300.000,- Ft összegben
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé
D.
Zsuzsanna
pénzügyi vezető

61/2019. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a 35/2019. számú
Képviselő-testületi határozat 4. pontját
visszavonja. A határozat egyebekben
változatlanul érvényes.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gál József ügyvezető igazgató

