
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szentgotthárd 

Szt/355-183/2019 szám 

 

 

K I V O N A T 

 

 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 30-án 08:21 órakor megtartott nyílt ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

183/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-Rábafüzes 

városrészen a szentgotthárdi 2414 hrsz-ú, sportpályán lévő sportöltözőre az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól szóló 

32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat mellőzése 

alapján Rábavölgye Vadásztársasággal (9900 Körmend, Sport u. 2. sz.) történő Bérleti szerződés 

megkötéséhez járul hozzá.  

Bérleti díj: havi  100 000 –Ft. 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.  

A megkötendő bérleti szerződésbe bele kell foglalni azon kitételt, hogy ha a bérlő a helyiségben 

az önkormányzat által is elfogadottan szükséges és hasznos értéknövelő beruházást hajt végre és 

azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak bizonylatokkal igazolt értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül az erről megkötendő megállapodás 

alapján.  

a bérleti díjba beszámításra kerül az erről megkötendő megállapodás alapján.  

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos, 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 30. 

 

          

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                  Jegyző 
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184/2019. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a szentgotthárdi 5 

hrsz-ú, természetben: Szentgotthárd, Széll Kálmán 3. alatti ingatlan 1. sz. mellékletben 

található helyszínrajzon jelölt kb. 278 m2 ingatlanrészének legfeljebb 2 millió Ft áron történő 

megvásárlásához úgy, hogy ezen területrész az önkormányzat tulajdonát képező 

szentgotthárdi 6 hrsz-ú ingatlanhoz kerül átcsatolásra. 

Az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

A telekmegosztási változási vázrajz és az adásvételi szerződés elkészíttetése Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának feladata és annak ügyvédi és földhivatali átvezetés költsége is az 

Önkormányzatot terheli. 

Fedezete a 2019. évi költségvetés 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 30. 

 

          

 

Dr. Dancsecs Zsolt 
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