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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesterének 

2020. DECEMBER 15-i  

HATÁROZATAI: 

 

 

V/72/2020. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások, továbbá a 

vállalkozásokba delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző 

testület munkájáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott 

közalapítványok munkájáról.       2. 

 

V/73/2020.  Beszámoló a Városrészi Önkormányzatok 2020. évi tevékenységéről. 2. 

 

V/74/2020. 2021. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.     2. 

 

V/75/2020. A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ tevékenységet záró 

egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása.    3. 

 

V/76/2020.  C.TESILE KFT. bérleti szerződés hosszabbítási ügye.   3. 

 

V/77/2020.  Rendezési terv módosítása – Csiki Attila kérelme.    3. 

 

V/78/2020. Bérlői tartozások.        4. 

 

V/79/2020. Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása. 4. 

 

V/80/2020. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos rendelet módosítása és a 

Közszolgáltató díjkompenzációs kérelme.     4. 

 

V/81/2020. Az 50-es években Farkasfán történtek kutatása.    5. 

 

V/82/2020. Termelői piac.         5. 

 

V/83/2020. Muraba ETT tagi kölcsön.       5. 
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POLGÁRMESTERI 

HATÁROZATOK: 

 

 

V/72/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere elfogadja: 

- a SZET Szentgotthárdi KFT, a 

Régióhő Kft., a SZIP Kft., a 

Gotthárd- Therm Kft., a Vasivíz 

ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely 

Közalapítvány, a Szentgotthárdért 

Közalapítvány, a Szentgotthárd 

Közbiztonságáért Közalapítvány, 

Alapítvány Szentgotthárd 

Szakképzéséért; 

- a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának 

volt tagja, a Régióhő Kft. 

Felügyelő Bizottságának tagja, 

Gotthárd-Therm Kft. felügyelő 

Bizottságának elnöke, SZET 

Szentgotthárdi Kft. Felügyelő 

Bizottságának elnöke; 

- a Szentgotthárdért Közalapítvány, 

a Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány Ellenőrző 

Testülete; 

- a Nemzetiségi, ifjúsági és egyházi 

ügyek önkormányzati tanácsnoka   

2020. évi munkájáról szóló, a mellékletek 

szerinti beszámolóit elfogadja.  

Köszönetét fejezi ki valamennyi 

beszámolót készítőnek az egész évi 

munkájáért és a hatékony, jó 

együttműködésre 2021. évben is számít.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

V/73/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere elfogadja 

Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, 

Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, 

Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi 

önkormányzatok vezetőinek a 2020. évi 

munkájukról szóló beszámolóit. Köszöni a 

részönkormányzati vezetők tevékenységét, 

elismerését és köszönetét fejezi ki a 

településrészeken önkéntes munkát végző 

polgároknak és civil szervezeteknek a 

2020. évben végzett tevékenységért. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: közlésért: Huszár Gábor 

polgármester 

 

 

V/74/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 
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gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármester jóváhagyja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. 

évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 

mellékletei szerint. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

 Kovács Renáta – belső ellenőr 

 

 

V/75/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere a Nyugat-Pannon 

Járműipari és Mechatronikai Központ 

2020. január 1. és 2020. október 31. közötti 

időszakra vonatkozó tevékenységet záró 

egyszerűsített éves beszámolóját az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 

elfogadja, a taggyűlésen e szerint 

szavazhat.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

V/76/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre tekintettel 

Szentgotthárd város polgármestere a 

V/56/2020. sz. határozatát visszavonja. 

Szentgotthárd város polgármestere 

hozzájárul a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a C.TESILE KFT. 

1056 Budapest, Váci utca 81. 4V. em. 

között 2012. december 17-n létrejött, és 

azóta többször módosított, a 

szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, természetben  

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. szám 

alatti ingatlanon található hátsó épületre 

vonatkozó Bérleti szerződés változatlan 

feltételekkel, 775 Euro/hó (mely ÁFA 

mentes) bérleti díjért, 2021 december 31-

ig történő meghosszabbításához.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. 

Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

 

V/77/2020. számú Határozat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város 

polgármestere elrendeli a hatályos 

rendezési terv Csiki Attila 

kérelmében foglaltak szerinti 

felülvizsgálatát, Kiss Gábor városi 

főépítész állásfoglalásában 

foglaltak figyelembe vételével az 

Előterjesztés 1. és 3. számú 

melléklete szerint. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a hatályos 
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rendezési terv módosítása kapcsán 

pénzügyi fedezetet nem biztosít. 

Ezen támogatott kezdeményezés 

alapján az eljárás cask akkor 

indítható, ha a kezdeményező 

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 

folytatható. Amennyiben a 

kezdeményezés bármilyen okból 

nem támogatható, a letétbe 

helyezett  költségösszeg már 

felhasznált részét az önkormányzat 

nem tudja a Kezdeményezőnek 

visszafizetni.   

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András  

városüzemeltetési vezető    

 

 

V/78/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere  a SZET 

Szentgotthárdi KFT tájékoztatóját az 

önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 

lakók lakbér-, közös költség, felújítási 

hozzájárulás hátralékáról valamint a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal tájékoztatóját az Önkormányzat 

tulajdonát képező  nem lakás céljára 

szolgáló ingatlanok bérlőinek bérleti 

díjhátralékairól  megismerte. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

V/79/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  

Erre tekintettel Szentgotthárd város 

polgármestere az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

előterjesztéshez csatolt szerződéstervezet 

szerint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátására 

vonatkozóan a Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 

2021. január 01-i hatálybalépéssel 

határozott időre, 2025. december 31-ig 

szóló szerződést el tudja fogadni ám csak 

abban az esetben, ha a Szentgotthárdon 

jelenleg kialakult hulladékgyűjtési rendszer 

szinvonala megmarad. Erre vonatkozóan 

tárgyalásokat kell folytatni a 

hulladékszállítási rendszer kialakításáért és 

működtetéséért felelős  illetékesekkel. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

 

V/80/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
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szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere a Lenti 

Hulladékkezelő Kft. díjkompenzációs 

kérelmét elfogadja és a természetes 

személyektől igazoltan összegyűjtött, 

elszállított és ártalommentesen elhelyezett 

nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz mennyisége után 2021. január 

01-től 1.413 Ft/m3 +ÁFA díjkompenzációt 

biztosít a szolgáltató részére. A 

díjkompenzáció biztosításáról a szükséges  

megállapodást meg kell kötni. 

 

Határidő: 2021. január 01. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

V/81/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere az előterjesztésben 

foglaltak szerint 500.000,- Ft támogatást 

biztosít a Farkasfán az 1950-es években 

történtek kutatásának és emlékállításának 

költségeihez.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

 

 

V/82/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere a Dolgos Díszfaiskola 

Kft és a Támis Rent Kft mint a 

szentgotthárdi termelői piac 

üzemeltetőinek az Előterjesztés melléklete 

szerinti kérelme alapján egyetért azzal, 

hogy a termelői piac és a hozzá tartozó 

felépítmények  vonatkozásában a 

szentgotthárdi 1377/5/B és 1377/5/C hrsz-

ú épületeiben meglévő önkormányzati 

tulajdoni hányadok hasznosítási jogát a 

kezdeményező gazdasági társaságok 

részére ellenérték fejében átengedje az 

Egységes Működési Szabályok 

érvényesíthetősége érdekében.  Ennek 

részletszabályait a két gazdasági társaság 

tulajdonjogának földhivatali átvezetését 

követően kell meghatározni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

V/83/2020. számú Határozat: 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd 

város polgármestere a Muraba ETT 

kérelme alapján 5.000.000 Ft tagi kölcsön 
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folyósításához hozzájárul a 2021.évi 

költségvetés terhére, melynek  

visszafizetési határidejét 2021.06.30. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                Papp Bálint igazgató 

     Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 


