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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. AUGUSZTUS 13-i ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

 

48/2020. Zárt ülés elrendelése.        2. 

 

49/2020. Móra Ferenc Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.  2. 

 

50/2020. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás igénylése.   2. 

 

51/2020. Tourinform iroda működtetése.       2. 

 

52/2020. Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 2020.   3. 

 

53/2020. 2020. évi gluténmentes térítési díj meghatározása.    3. 

 

54/2020. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve.   3. 

 

55/2020. Rendezési terv módosítási kérelem.      3. 

 

56/2020.  Ingatlanértékesítés Sztg1074/4 hrsz. Vincze Csaba kérelme.   4. 

 

57/2020. Ingatlanértékesítés Sztg 2766, 2765 hrsz.     4. 

 

59/2020. VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálása.   5. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

 

48/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a 

„Szentgotthárdi Ipari Parkban 

területvásárlási kérelem 0256/5, 1604, 

0250/6 hrsz”. és a „VASIVÍZ Zrt. 

Igazgatóságába igazgatósági tag 

delegálása” - című előterjesztést. 

 

 

49/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd  Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete  megállapítja, hogy Horváth 

Tiborné igazgatónak a   Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum intézménnyel 

fennálló   közalkalmazotti jogviszonyára 

alkalmazni kell a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint egyes kulturális 

tárgyú törvények módosításáról szóló 

2020. évi XXXII. törvényt, ezért Horváth 

Tiborné  közalkalmazotti jogviszonya a 

törvény erejénél fogva 2020. november 1. 

napjával  a Munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény szerinti 

munkaviszonnyá alakul át. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert az 

átalakulás miatt szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok    2020. évi XXXII. 

törvény által előírt tartalommal és 

feltételekkel történő megtételére, valamint 

a munkaszerződés aláírására.   

 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester  

Határidő: 2020. augusztus 15.- a 2020. évi 

XXXII. törvény szerinti ajánlat megtételére 

  

   2020.október 31. – a 

munkaszerződés megkötésére  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum alapító okiratát 

módosító okiratot az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés 

2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor 

László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

 

50/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra benyújtott pályázat 

megvalósításához - kedvező elbírálás 

esetén - 100.000,- Ft önerőt biztosít a 

2020. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

51/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár 
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Gábor Polgármestert arra vonatkozóan, 

hogy a szentgotthárdi Tourinform Iroda 

működtetésének biztosítása céljából a 

végzettségre vonatkozó előírásokkal 

rendelkező Irodavezetőt bízzon meg 2020. 

szeptember 01. időponttól, azzal, hogy a 

Tourinform Iroda további működtetésével 

kapcsolatban a 2020. szeptemberi ülésre 

készüljön előterjesztés. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

    dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v.  

 

 

52/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő testülete a 2020. évi Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató 

alap pályázati dokumentumait (Szabályzat, 

pályázati kiírás, támogatásigénylő lapok és 

elszámolólap) az előterjesztés mellékletei 

alapján elfogadja, a pályázat kiírható 2020. 

augusztus 31. határidővel.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens    

 

 

53/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az óvodai-, az általános 

iskolai-, a középiskolai-,, valamint a felnőtt 

szociális étkeztetés keretében biztosított 

gluténmentes diéta árait a JustFood Kft 

javaslatait elfogadva az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint fogadja el a 2020. 

év vonatkozásában. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

54/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. 

számú  melléklete szerinti V049 és a S021 

jelülésű Gördülő Fejlesztési Terveket 

elfogadja és meghatalmazza Szentgotthárd 

város polgármesterét Huszár Gábort az 

Előterjesztés  2. számú melléklete szerinti 

Meghatalmazás aláírására.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

55/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete elrendeli a hatályos 

rendezési terv Domiter László 9970 

Szentgotthárd Zsidai u. 2/A. szám 

alatti lakos kérelmében foglaltak 

szerinti felülvizsgálatát, Kiss Gábor 

városi főépítész állásfoglalásában 

foglaltak figyelembe vételével az 

Előterjesztés 1. és 4. számú 

melléklete szerint.  

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-

testülete a hatályos rendezési terv 

módosítása kapcsán pénzügyi 

fedezetet nem biztosít. Ezen 

támogatott kezdeményezés csak 

akkor kerülhet tovább, ha a 

kezdeményező Domiter László 

szerződésben vállalja a felmerülő 

összes költség megfizetését és ezen 

összeget a megállapodás alapján 

letétbe is helyezi az 

önkormányzatnál. Amíg a 

kezdeményező a meghatározott 

összeget nem helyezi letétbe, addig 

a további előkészítés nem kezdhető 
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el. Amennyiben a kezdeményezés 

bármilyen okból nem támogatható, 

a letétbe helyezett  költségösszeg 

felhasznált részét az önkormányzat 

nem tudja a Kezdeményezőnek 

visszafizetni.   

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő – 

testülete egyetért Kiss Gábor 

Városi Főépítésznek az 

Előterjesztés 5. számú 

mellékletében foglalt Főépítészi 

indítvánnyal és kezdeményezi a  

Szentgotthárd város helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási 

tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet szükséges 

módosítását, és a településrendezési 

eszközökben található  rajzi hibák 

javítását, a tervlapok 

jelrendszerének a hatályos felsőbb 

jogszabályi állapothoz való 

igazítását és a hiányzó szabályozási 

tartalmak pótlását.  

 

Határidő: közlésre, azonnal 

            Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető    

 

 

56/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 

1074/4 hrsz-ú, 738 m2
 alapterületű, kivett 

közterület megnevezésű, 1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlanból az Előterjesztés  3. sz. 

mellékletében található térképvázlaton 

ferde vonalazással jelölt 114 m2-es 

területrészt  a megosztást, és a területrész 

forgalomképtelen vagyonkörből történő 

kivonását követően 1 600 000-Ft. eladási 

áron értékesíti.  

Az ingatlan megosztására Vincze Csaba 

9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 11. szám 

alatti lakos, egyéni vállalkozótól, a 9970 

Szentgotthárd, Mártírok u. 5/A. sz. alatti, 

1074/1 hrsz-ú ingtalan tulajdonosától –

mint kérelmezőtől- történő elfogadó 

nyilatkozat beérkezését követően kerülhet 

sor.  A megosztással és az értékesítéssel 

járó költségek a kérelmezőt terhelik. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Doncsecz András városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

57/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező 

szentgotthárdi 2766 hrsz-ú, 112 m2 

területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, és a szentgotthárdi 2765 

hrsz-ú 1186 m2  területű, beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlanban lévő 

58/540 tulajdoni részarányát a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdése szerint a helyben szokásos 

módon meghirdeti eladásra.  

Vételár:  

Szentgotthárd 2766 hrsz-ú, 112 m2 

területű ingatlan 67.200.-Ft, mely Áfa 

mentes.  

Szentgotthárd, 2765 hrsz-ú 1186 m2 

területű ingatlan 58/540 tulajdoni 

részarány: 76.200.-Ft, mely Áfa mentes. 

Az ingatlanokra együttesen tehető vételi 

ajánlat. 

A pályázatok beérkezési határideje: 

2020.08.28. 

A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására a vételár 10 

%-nak megfelelő összegű bánatpénz 

fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: a 

pályázat beérkezési határidejét követő 

képviselő – testületi ülés  
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A pályázat további feltételeit az 

Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre a közlését követő 30 

napon belül 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt főtanácsos 

 

 

59/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért a VASIVÍZ Vas 

megyei Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság által elkészített 

és véleményezésre 2020. július 31-

én az önkormányzatok részére 

megküldött Alapszabály 

módosításának tervezetével.  

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-

testülete a VASIVÍZ Vas megyei 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Felügyelőbizottságába Kovács 

Márta Mária képviselőt delegálja. 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért a Szombathely 

Megyei Jogú Város által a 

közgyűléshez benyújtott, a 

vezérigazgatóval kapcsolatos 

javaslatokkal  is – Huszár Gábor 

polgármestert felhatalmazza, hogy 

a VASIVÍZ Zrt. Közgyűlésén 

támogassa  Szentgotthárd város 

érdekeit legjobban szolgáló 

javaslatokat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt 

 

 

 


