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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. NOVEMBER 13-i ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 
 

191/2019. Napirendi pont felvétele, levétele, zárt ülés elrendelése.   3. 

 

192/2019. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt  

 fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

 Hivatal munkájáról.        3. 

 

193/2019. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási 

irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat 

tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok 

hasznosításáról.         3. 

 

194/2019. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.     3. 

 

195/2019. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 

szóló beszámoló.         6. 

 

196/2019.  2020. évi költségvetés előkészítése.      6. 

 

197/2019.  Beszámoló Szentgotthárd város 2019. évi Energiaracionalizálási Programterve 

teljesítéséről és a 2020. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. 

Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei. Város közvilágítási 

helyzetének áttekintése.        7. 

 

198/2019. A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának 

felülvizsgálata.         7. 

 

199/2019. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítási 

kérelme.          7. 

 

200/2019. Közalapítványokba tagok delegálása.      7. 

 

201/2019. 2020. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása.   8 
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202/2019.  Az elektronikus ügyintézés megvalósításának ellenőrzése.   9. 

 

203/2019. A közbeszerzési eljárások ellenőrzése.      9. 

 

204/2019. A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos intézkedések. 9. 

 

205/2019. Ingatlanértékesítés - Sztg 2846 hrsz.      9. 

 

206/2019. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és 

vízdíjhátralékáról.        10. 

 

207/2019. Településrendezési eszközök módosítása – egyszerűsített eljárás – vélemények 

ismertetése.         10. 

 

208/2019. Rendezési terv módosítási kérelem - Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. 10. 

 

209/2019. Vadásztársaság kérelme..       10. 

 

210/2019. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása a Magyar Iskolaválasztási Programmal 

kapcsolatban      .   11. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

 

191/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete sürgőssággel felveszi 

nyílt napirendek közé a  

„Vadásztársaság kérelme” és  „A Rákóczi 

Szövetség tájékoztatása a Magyar 

Iskolaválasztási Programmal 

kapcsolatban” című előterjesztést. 

Valamint zárt ülésen tárgyalja a 

„Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárdi 

Nemzetiségekért Díj” ”-ra.”című 

előterjesztést. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete nem veszi 

tárgysorozatba az előterjesztések  közül a 

„A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási 

szerződés.” és a „Bekapcsolódás a 

Kutyabarát település programba. „című 

előterjesztést. 

 

 

192/2019. 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 

 

 

193/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesüléséről szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 

Vagyongazdálkodási Irányelveit az 

Előterjesztés  1. számú melléklete 

szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             valamint: Városüzemeltetési 

vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

 

194/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1.)  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért a Szentgotthárd-Máriaújfalu, Kis 

utcában (Máriaújfalui út felőli végén lévő 

oldalághoz) „Elsőbbségadás kötelező”, 

„Zsákutca”, „5 tonnás súlykorlátozás + 

kivéve célforgalom” táblák kihelyezésének 

elrendelésével. A megvalósításhoz 

szükséges fedezetet 2019. évi 

költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért a városi kerékpárutak forgalmi 

rendjének , és a forgalomtechnikai 

kialakításának közlekedési szakértő útján 

történő felülvizsgálatával. A 

felülvizsgálatban leírt intézkedések 

végrehajtását az önkormányzat 

költségvetésében erre a célra rendelkezésre 

álló forrás figyelembe vételével el kell 

végeztetni. A megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2020. évi költségvetése út – híd 

keret terhére biztosítja. 
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A Rábafüzesi kerékpárúton a közvilágítás 

biztosításának lehetőségét vizsgálni kell  a 

Füzesi úton lévő sorompótól a Felsőliget 

útig terjedő szakaszon.  

 

Határidő:  Felülvizsgálat elvégzésére 

2020. március 31-ig 

   Szükséges beavatkozások 

elvégzése 2020. június 30-ig 

Felelős:  Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért a Szentgotthárd, Felső utcában a 

Kethelyi úti csatlakozástól az Új utcai 

csatlakozást követő 50,00 m-es szakaszon 

a várakozási tilalom elrendelésével. A 

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2019. 

évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

4.a.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért Szentgotthárd, István király 

utcában a 30 km/h sebességkorlátozás 

kiterjesztésével a Kossuth L. utcától. A 

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2019. 

évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

b.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért  az István Király utcától a Füzesi 

út irányába elhelyezett közlekedéscsillapító 

borda (Fekvőrendőr) felülvizsgálatával. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

5.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért Szentgotthárd-, Déryné utcában az 

útszűkületet jelző táblák kihelyezésével. A 

megvalósításhoz szükséges fedezetet 2019. 

évi költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

6.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nem ért egyet a Szentgotthárd Farkasfa 

városrészen a Fővég utcában Dr. Kennéz 

Zsolt álltal kért forgalomlassító borda 

(„fekvő rendőr”) elhelyezésével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

7.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezi  a Magyar Közút Nzrt. Vas 

megyei Igazgatóságánál, mint a 7454. jelű 

Vasszentmihály-Felsőszölnök összekötő út 

kezelőjénél a Szentgotthárd, Széchenyi 

utca 27-43. illetve 32-38. számú ingatlanok 

közötti szakaszán megállási tilalom 

elrendelését. A megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2020. évi költségvetése út – híd 

keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

8.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezi közlekedési szakértő 

bevonásával a Szentgotthárd, Kossuth L. 

utca 8-10. számú lakóingatlanok előtti 

területen  a 8 férőhelyes ferde állású 

parkoló kiszolgáló útjának déli oldalán a 

jelenlegi járda területét is felhasználva 

párhuzamos várakozóhelyek kijelölésének 

vizsgálatát. 
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Határidő: 2019. decemberi képviselő-

testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

9.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért a Szentgotthárd, Alkotmány úton 

a szentgotthárdi 2364. hrsz.-ú ingatlanon 

lévő út kihajtó ága után nyugati irányban 

érvényben lévő megállási tilalom 

megszüntetésével. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

10.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy Szentgotthárd családi 

házas övezeteiben a családi házakban 

lakók ház előtt, a közterületen tartott 

gépjárműveinek saját ingatlanon belüli 

elhelyezését kell szorgalmazni ezzel a 

közterületen való folyamatos parkolás 

miatti balesetveszélyt meg kell szüntetni – 

ennek érdekében szemléletformáló 

kampányt kell indítani és lefolytatni.   

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

11.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért a Petőfi utca Zsida patak mellett 

futó részén hiányzó  közvilágítási oszlop 

vagy lámpatest kihelyezésének 

vizsgálatával 

 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

12.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért a Rózsa Ferenc utca 

biztonságosabbá tétele érdekében a Mária 

szobor mellett magasra nőtt, kilátást 

akadályozó  sövény lenyírásának 

elrendelésével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

13.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért , Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. 

alatti Sportpályánál valamint a Kethelyi 

úton a most kialakított új buszmegállónál 

(Alsó utca – Kethelyi út csatlakozása 

mellett) továbbá a Brenner János térnél 

gyalogos átkelő kialakítása lehetőségének 

vizsgálatával. 

 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

14.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért  Szentgotthárd, Móra F. utca felső 

szakaszán 3,5 t súlykorlátozó tábla 

kihelyezésének vizsgálatával illetve  ezen 

útszakaszon a forgalmi rend esetleges 

átalakításának lehetőségével.  Erre a 

kérdésre vissza kell térni a decemberi 

testületi ülésen.  

 

Határidő: 2019. decemberi testületi ülés. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

15.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szentgotthárd város gyalogos 

közlekedésével kapcsolatos tájékoztatót az 

Előterjesztés V. pontjában valamint 8. 

számú mellékletében írtak szerint 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 
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195/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-

III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 

megismerte.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 

 

196/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért a helyi 

adórendelet  2020. évre 

módosításának vizsgálatával.  
 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az intézmények 

többletigényei kérdésében a 

következő döntéseket hozza:  

 

A bérrel kapcsolatos igényeket a 

tervezetbe be kell építeni, az egyéb 

igényeket a januári tervezetben ki 

kell dolgozni és részletesen be kell 

mutatni. 

 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat 

működésére, fejlesztéseire, 

pályázataira a következő 

döntéseket, javaslatokat hozza:  

a. Óvoda vizesblokk felújítása 

költségtervének kidolgozása 

b. Foglalkozni  kell a Hársas-

tónál a szennyvízelvezetés 

kiépítése érdekében  

szükséges tervezéssel 

c. A Rábafüzesi Kerékpárút 

egy részén a közvilágítás 

kialakítása a Füzesi úti 

fénysorompó és a Felsőliget 

út között, valamint a Petőfi 

út Zsida patak mellett futó 

szakaszán a  hiányzó 

közvilágítási oszlop vagy 

lámpatest elhelyezésének 

vizsgálata. 

d. Szakképzési 

pályaorientációs projekt 

kidolgozása és indítása 1 

millió Ft, 

e. Sport keret (versenysport 

támogatása)  7, 5 millió Ft  

f. Gyermekek nyári táborozási 

költségeihez való 

hozzájárulásra elkülönített 

keret – 2 millió Ft  

g. Nemzetiségi Alap 

létrehozás 1 mFt. 

h. Közművelődési feladatok 

ellátására Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület: 

támogatása 58.000 eFt + 3,6 

m Ft plusz keret 

i. Bevételként  ingatlan 

eladásból 150 millió Ft 

j.  Városrészi alap 

városrészenként 50e Ft-tal 

való növelése  (összesen 

350 eFt) 

k. Bölcsődei térítési díj 

eltörlése  azzal, hogy az 

ebből elért bevételeket 3 

évere visszamenőleg át kell 

tekinteni.    

l.  Máriaújfalui Kultúrház, V. 

ütemének folytatásához 

szükséges munkálatok és 

költségek kerüljenek 

bemutatásra a januári 

testületi ülésre. 

 

 

Határidő: 2020. január 20. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
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197/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat 2019. évi 

Energia-racionalizálási 

programtervének teljesítéséről 

készült beszámolót, illetve az 

előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti 2020. évi Energia-

racionalizálás programtervét 

elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető   

 

 

198/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, a Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Szentgotthárd és a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közötti együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta, és új 

megállapodás megkötését kezdeményezi az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az új megállapodás aláírására 

azzal, hogy az előterjesztett tervezet a 

következőkkel egészüljön ki:.  

 

a) A tervezet 1.2.b) pontjának szövege a 

következő:  

„a székhelyként kapott ingatlant a német 

nemzetiségi önkormányzattal 

együttműködésben lévő szervezetek 

használhatják, és az ingatlan csak a 

nemzetiségi önkormányzat engedélyével 

használható rendezvények tartására” .  

 

b) A tervezet 6.2.) pontjának szövege:  

„A Tanácsnok a Nemzetiségi 

Önkormányzattal konzultációs fórumon 

egyeztethet, adhat tájékoztatást – ezen 

fórumokon a Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselője vagy annak megbízottja részt 

vesz”  

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

199/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum SZMSZ-ének 1. sz. 

Mellékletét képező Használati Szabályzat 

módosítását az előterjesztés 1. sz. 

Melléklete szerint elfogadja és felkéri az 

intézmény vezetőjét, hogy a jelenlegi 

Szabályzatot ez alapján módosítsa, a 

változásról a könyvtárhasználókat és a 

múzeumlátogatókat tájékoztatassa. 

 

Határidő: azonnal, alkalmazásra: 2020. 

január 01-től 

Felelős   : Molnár Piroska igazgató 

 

 

200/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárdért Közalapítvány 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

a) jóváhagyja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

állandó bizottságai által választott 

alábbi személyek kuratóriumi tagságát: 

- a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági 

Bizottság részéről: 

Dr. Sütő Ferenc, 9970 Szentgotthárd, 

Bethlen Gábor u. 21., 

- az Önkormányzati Erőforrások és 

Szociális ügyek Bizottsága részéről: 

Sebestyénné Németh Eszter, 9970 

Szentgotthárd Vakarcs Kálmán u. 62.; 
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b) a Kuratóriumba a városban élő, vagy 

a városban tevékenykedő, vagy 

Szentgotthárdról elszármazott 

személyek köréből felkéri az alábbi két 

személyt: 

Fábián Béláné, 9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi út 41/A., 

Talabér Lászlóné, 9970 Szentgotthárd, 

Tótfalusi út 175.; 

c) a Kuratóriumba Képviselő-testületen 

kívüli tagnak megválasztja az alábbi 

két személyt: 

Dr. Schultz Antal János, 9970 

Szentgotthárd, Széchenyi út 37., 

Vadász József, 9970 Szentgotthárd, 

Zsidai u. 10. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány 

Kuratóriumába az alábbi 

önkormányzati képviselőket delegálja: 

Labritz Béla, 9970 Szentgotthárd, 

Pável Ágoston ltp. 6. 

Dr. Haragh László, 9970 

Szentgotthárd, Kethelyi út 41. 

a Közalapítvány Alapító Okiratát 

ennek megfelelően módosítja. 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat Közbeszerzési 

Bizottsága tagjainak megválasztásáról 

szóló 190/2019. számú határozatát a 

következők szerint módosítja: A 

Bizottság tagjai közül Dömötör Tamás 

képviselő helyére Bartakovics Andrea 

képviselőt választja meg.  A 

Közbeszerzési Bizottság elnökévé 

Bartakovics Andreát – választja meg. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottságába a 

képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára Bartakovics Andrea 

képviselő helyett Dömötör Tamás 

képviselőt választja meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kérelemmel 

forduljon a Szombathelyi 

Törvényszékhez a közalapítványok 

alapító okiratát érintő változások 

bejegyzése érdekében. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

201/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2020. január 1. és 2020. 

december 31. közötti időszakra a 

bölcsődei-, az óvodai-, az általános 

iskolai-, a középiskolai-,, valamint 

a felnőtt szociális étkeztetés 

vonatkozásában .8,5 %-os mértékű 

nyersanyagnorma emelést határoz 

meg. 

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 nyersanyagnormát 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának javaslata 

szerint fogadja el. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
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202/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „Az elektronikus 

ügyintézés megvalósításának 

ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési 

jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerint. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt - 

jegyző 

 

 

203/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a „Közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése 2018.” elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - 

jegyző 

 

 

204/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Kttv.107. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján 

elrendeli Huszár Gábor 

polgármester részére a  

megválasztását megelőző 

polgármesteri jogviszonya  

megszűnéséig igénybe nem vett 

20 nap szabadsága 

szabadságmegváltás címén 

történő kifizetését. A 

szabadságmegváltás fedezete az 

önkormányzat költségvetésében 

rendelkezésre áll.   

 

Határidő: 2019. november 21. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

     

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete Huszár Gábor 

polgármester 2019. évi 

szabadságolási ütemtervét – a 

közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/C § (2) bekezdése 

alapján az alábbiak szerint 

hagyja jóvá:  

 

2019. évre időarányosan 

megállapított szabadsága: 

 

             Huszár Gábor polgármester 2019. 

évi időarányosan igénybe vehető 

szabadsága:   9 munkanap 

 

A szabadság ütemezése:  

 
kezdete vége munkan

apok 

száma 

2019.10

.25. 
2019.1

0.31. 

5 

2019.12

.16. 

2019.12

.18 

3 

2019.1

2.31. 

2019.1

2.31. 

1 

összese

n: 

 9 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Labritz Béla 

alpolgármester  

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

205/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező 

szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 403 m
2
 

területű, kivett beépítetlen terület 



XVI. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2019. NOVEMBER 27. 

 10 

megnevezésű ingatlanát Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának vagyonáról 

szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati 

rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti 

eladásra.  

Vételár: 174 677-Ft, mely Áfa mentes.  

A pályázatok beérkezési határideje: 

2019.11.28. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 

10 %-nak megfelelő összeg  17 468.- Ft  

bánatpénz fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a 

pályázat beérkezési határidejét követő 

képviselő – testületi ülés  

A pályázat további feltételeit az 

Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Doncsecz András városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

206/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér -, 

közös költség- , felújítási hozzájárulás 

hátralékáról szóló Beszámolót megismerte 

és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért felelős Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 

 

 

207/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete a településrendezési 

eszközök egyszerűsített eljárás keretében 

történő módosítása kapcsán beérkezett 

partnerségi véleményezést az előterjesztés 

2. számú melléklete szerinti főépítészi 

vélemény elfogadásával zárja le.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető    

 

 

208/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elrendeli a hatályos rendezési tervnek 

az Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. 

által az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti kérelmében 

foglaltak szerinti felülvizsgálatát Kiss 

Gábor városi főépítész az előterjesztés 

3. számú melléklete szerinti szakmai 

véleményében foglaltak figyelembe 

vételével.  

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a hatályos rendezési terv módosítása 

kapcsán pénzügyi fedezetet nem 

biztosít, azt teljes egészében a 

kérelmezőnek kell finanszíroznia.  

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető    

 

 

209/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 183/2019. számú 

határozatát módosítja azzal, hogy a 

szentgotthárdi 2414 hrsz-ú, sportpályán lévő 

volt sportöltözőre és a közvetlen környezetét 

képező 1870 m2-es területre  az 

önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek 

bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. 

(X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) 

bekezdésében biztosított pályázat 

mellőzésével való bérleti szerződés 

megkötéséhez járul hozzá  a Rábavölgye 
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Vadásztársasággal (9900 Körmend, Sport u. 

2. sz.)  
Bérleti díj: 360.000.- Ft/év.  
A bérleti díj évente  az infláció mértékével 

emelkedik. A bérleti szerződés határozatlan 

időre jön létre, a felmondási idő 3 hónap. A 

bérlő kötelessége a víz- és villamos áram - 

ellátás visszakapcsolása saját költségen 

továbbá az ingatlan további 10.612 m2-es 

területrészének évente háromszor történő 

kaszálása 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

210/2019. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 97/2019. számú 

képviselő testületi határozatát a 

következők szerint módosítja: 

A Rákóczi Szövetség Magyar 

Iskolaválasztási Programja keretében a 

Szövetség részére 200 e/Ft támogatást 

nyújt a 2019. évi költségvetési tartalék 

terhére, azzal, hogy a támogatást  

Bácsfeketehegy település számára ajánlja 

fel. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                szerződésmódosításra: dr. Gábor 

László Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

 

 


