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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. FEBRUÁR 26-i ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

 

16/2020. Napirendi pont felvétele.        3. 

 

17/2020. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt  

 fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

 Hivatal munkájáról.        3. 

 

18/2020. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2019. 

évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2020. évi 

munkatervéről. Tájékoztató a 2020. évi városi rendezvénytervről. A 

közművelődési koncepció felülvizsgálata     3. 

 

19/2020. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.

           4. 

 

20/2020. Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységről.         4. 

 

21/2020. Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2019. évi munkájáról szóló 

beszámoló.         5. 

 

22/2020.  A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2020. évi munkaterve.  5. 

 

23/2020. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési terv (2018-2022) 

módosítása és 2020. évi Beiskolázási terv jóváhagyása.   5. 

 

24/2020. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi külkapcsolati terve, az elmúlt 

év tapasztalatai.         5. 

 

25/2020. Közterület elnevezése.        5. 

 

26/2020. Huszár Gábor polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 
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27/2020. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös 

költség, felújítási hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról   6. 

 

28/2020. Ingatlanvásárlási kérelem - Páli Gábor Szentgotthárd 934/1 hrsz és 934/2 hrsz.

           6. 

 

29/2020. Fenyvesi Tamás belterületbe vonási kérelme.     7. 

 

30/2020. Rábavölgye Vadásztársaság kérelme.      8. 

 

31/2020. Horváth Csaba kérelme - Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti 

üzlethelyiség bérlete.        8. 

 

32/2020. RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac értékesítése.    8. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

 

16/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a 

nyílt napirendek közé a  

„ RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac, 

értékesítése” című előterjesztést. 

 

 

17/2020. 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 

 

 

18/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2019. évi beszámolóját 

az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint megismerte és elfogadja és 

megköszöni a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület magas szintű 

munkáját, a hétvégi rendezvényeket, 

programokat. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka 

elnök  

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-

testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2020. évi munkatervét és 

szolgáltatási tervét az Előterjesztés 

2. és 3. számú melléklet szerint 

megismerte és az alábbi 

kiegészítésekkel hagyja jóvá: 

- A 3.6. pontjában szerepeltetni kell, 

hogy a PKKE a szentgotthárdi 

oktatási intézmények és az óvoda 

esetében  intézményenként évi 20 

órai ingyenes  színházhasználaton 

felül  további együttműködés 

vállalása esetén  arányosan további 

ingyenes épülethasználatot biztosít a 

színház épületében. 

Felkéri az Egyesület elnökét a 

munkatervben megfogalmazott 

feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Hrabovszky-Orth Katinka 

elnök  

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-

testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettel a városi közművelődési 

feladatok ellátása tárgyban 

megkötött együttműködési 

megállapodás egységes szerkezetű, 

aktualizált változatát az Előterjesztés 

4. sz. melléklete szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor 

polgármester 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

                 Hrabovszky-Orth Katinka 

elnök 

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-

testülete a Csákányi László 



XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2020. MÁRCIUS 02. 

 4 

Filmszínház 2019. évi beszámolóját 

az Előterjesztés 6. sz. melléklete 

szerint megismerte és az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el:  

-A Csákányi László Filmszínházban 

lévő szerver gép  2020. márciusában  

lejáró garanciájának további egy 

évvel való meghosszabbítása 

érdekében  207.000.- Ft megfizetését 

támogatja  a 2019. évi 

pénzmaradvány terhére. 

-  Pályázatot kell folyamatosan  

keresni  a fűtés korszerűsítésére.  

- Az év folyamán keresni kell 

pénzügyi lehetőséget a Projektor 

tisztításához szükséges összeg 

biztosítására.  

- Új vetítővászon beszerzését 

szükségesnek tartja a 

fűtéskorszerűsítés után. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : Gál József SZET KFT 

ügyvezető 

                  

 

5.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-

testülete Szentgotthárd Város 

Kulturális, Közművelődési 

Koncepciója 2020 – 2025. 

dokumentumot és annak részeként a 

Közművelődési cselekvési tervet az 

Előterjesztés 7. számú melléklete 

szerint megismerte és azt  az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el:.  

- A koncepció 76. oldal 3 pontjának 

kiegészítése A helyi közművelődési 

feladatellátásban részt vevő 

szervezetek legyenek elkötelezettek  

az európai keresztény – zsidó kultúra 

és a magyarság iránt.  

- A kulturális programok terén is 

kapjon a Szentgotthárdon élő 

valamennyi nemzetiség nagyobb 

szerepet. 

-  Meg kell fontolni közművelődési 

fórum rendezését.  

- A koncepcióban kerüljön említésre 

a Partium Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény is. 

Határidő: folyamatos 

Felelős :   Huszár Gábor 

polgármester 

                 felelősként megnevezett 

szervezetek képviselői 

 

6.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2020. évi Városi 

Rendezvénytervét megismerte. 

Felkéri a városi programszervező 

szervezeteket, hogy a rendezvényterv 

változásait/aktualizálását 

folyamatosan jelezzék a 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati  Hivatal felé, a 

Hivatalt pedig a terv folyamatos 

aktualizálására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős   : városi programszervező 

szervezetek 

                Szép Renáta külkapcsolati 

és koordinációs ügyintéző  

 

 

19/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testület a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

munkájáról szóló beszámolót megismerte. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

20/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsában a 2019. évben folytatott 
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tevékenységről szóló tájékoztatót 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / 

elnök 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

 

 

21/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Család-és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

2019. évi munkájáról szóló beszámolót 

megismerte és köszöni a Család- és 

Gyermekjóléti Központ  2019. évi 

önfeláldozó, alapos szakmai munkáját. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 

 

 

22/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 2020. évi 

munkatervét megismerte és azt az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri az intézmény 

Igazgatóját a munkatervben 

megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 

 

23/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum Továbbképzési 

Tervének módosítását és a 2020. évre szóló 

beiskolázási tervét az Előterjesztés 1. sz. 

melléklete alapján jóváhagyja. 

 

Határidő  : azonnal 

Felelős    : Molnár Piroska igazgató  

 

 

24/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2019. évi 

külkapcsolati tevékenységről szóló 

beszámolót megismerte és az 

Önkormányzat 2020. évi külkapcsolati 

tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint elfogadja azzal a kiegészítéssel, 

hogy a tervben szerepeljenek a 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 

Egyesület külkapcsolatokat érintő 

projektjei, és a Partium Alapfokú 

Művészetoktatási  Intézménnyel 

kapcsolatos külkapcsolati elképzelések. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

        Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző 

 

 

25/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

 a Vas megyei kormányhivatal  

VA/HF04/1-450/2019. törvényességi 

felhívása alapján a „Rózsa Ferenc” utca 

közterület elnevezését Rózsa utcára, a 

„Sallai Imre” utca elnevezését Nyírfa 

utcára változtatja. A törvényességi 
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felhívásban megjelölt „Kilián” utca 

elnevezését nem változtatja meg tekintettel 

arra, hogy ez az elnevezés  „A Magyar 

Tudományos Akadémia állásfoglalása 

Magyarország önkormányzatai 

közterületeinek elnevezéseiről a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

biztosított felhatalmazás alapján” című 

dokumentumban nem szerepel a „nem 

javasolt” nevek között.; az 

Magyarországon elfogadott hivatalos férfi 

keresztnév.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

26/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületet Huszár Gábor 

polgármester 2020. évi szabadságolási 

ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § 

(2) bekezdése alapján – az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint hagyja jóvá.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Labritz Béla alpolgármester 

 

 

27/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér -, 

közös költség- , felújítási hozzájárulás, víz-

csatorna díj hátralékáról szóló Beszámolót 

megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért felelős Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 

 

 

28/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

  1./  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szentgotthárdi 934/1 hrsz-

ú, 2351 m2
 területű, továbbá a 

szentgotthárdi 934/2 hrsz-ú,  2367 

m2
 területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű,  1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló 

belterületi ingatlanokat rendezési 

terv szerinti telekmegosztást 

követően értékesítésre kijelöli. 

- Az ingatlan eladási árát és az 

értékesítés feltételeit forgalmi 

értékbecslés alapján a telekmegosztás 

átvezetését követő ülésen határozza 

meg.  

 - Az ingatlanok beépíthetőségéhez 

szükséges telekmegosztás költségeit 

(járulékos költségekkel együtt) Páli 

Gábor 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 

59. sz. alatti lakos viseli. Amennyiben a 

telekmegosztást követő érékesítési 

eljárás esetén a kialakult ingatlanok 

tekintetében az adás-vételi szerződés 

nem Páli Gáborral jön létre, úgy ezen 

költségeket a vételáron felül az új 

tulajdonosnak meg kell térítenie. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezi a szentgotthárdi 935 

hrsz-ú ingatlanból a szabályozási terv 

szerinti közút területrész (kb 250 m2) 

megvásárlását. A vételár kérdésében is a 

tulajdonosokkal tárgyalni kell.  

A telekhatár-rendezési változási vázrajz 

elkészíttetése és annak földhivatali 

átvezetése Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a feladata, s az 

ezzel járó költségek is az 

Önkormányzatot terhelik. Az 

ingatlanvásárlásra a képviselő – testület 

a 2020. márciusi ülésén visszatér.  

Forrás: a 2020. évi költségvetés. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  
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Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Doncsecz András városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

29/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szentgotthárdi  

0121/14 hrsz-ú 619 nm területű, 

0121/15 hrsz-ú 973 nm területű, 

0121/16 hrsz-ú 830 nm területű,  

0121/17 hrsz-ú 907 nm területű,  

0121/18 hrsz-ú 920 nm területű,  

0121/28 hrsz-ú 1881 nm területű, 

0124/1   hrsz-ú 1231 nm területű, 

0124/2   hrsz-ú 1203 nm területű, 

0124/3   hrsz-ú 1467 nm területű és 

a 

 0124/4   hrsz-ú 1013 nm területű  

ingatlanok belterületbe vonását 

kezdeményezi.   

 

 Tervezett területfelhasználási cél: 

0121/14 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet 

0121/15 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet  

0121/16 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet 

0121/17 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet 

0121/18 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet 

0121/28 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-SZ5  jelű építési 

övezet 

0124/1 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet 

0124/2 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet 

0124/3 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet 

0124/4 hrsz-ú telek: beépítésre 

szánt terület – kertvárosias 

lakóterület – Lke-O2 jelű építési 

övezet 

            

 Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

ingatlan  tulajdonosának kérelme 

alapján kinyilatkoztatja, hogy a 

szentgotthárdi 0121/14 ,  0121/15, 

0121/16, 0121/17, 0121/18,  0121/28,  

0124/1, 0124/2, 0124/3 és 0124/4  hrsz-ú  

telkek hasznosítása a fekvéshatár változás 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését     

           követő 4  éven belül 

megvalósul. 

 

 A belterületbe vonási eljárás 

kezdeményezése előtt a Kérelmezővel 

megállapodást  kell kötni melyben a 

Kérelmezőnek  kötelezettséget kell vállalni 

arra, hogy az  eljárás  kapcsán felmerülő 

valamennyi  költséget előzetesen megfizet 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 

részére azzal, hogy az önkormányzat csak 

a költségek előzetes  letétbe  helyezése 

után indítja meg az eljárásokat. 

 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete kijelenti, hogy az 

önkormányzat a telkek 

kialakításával, a telkek 

megközelítésére szolgáló út 

kiépítésével, a terület 
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közművesítésével kapcsolatosan 

semmilyen kötelezettséget és 

finanszírozást nem vállal. Az 

ingatlanok teljes közművesítése 

(útépítés, víz-, villany-, csatorna-, 

gáz, stb. kiépítése) a tulajdonos 

kötelezettsége lesz 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András    

 

 

30/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Rábavölgye 

Vadásztársaság Körmend, Sport u. 2. alatti 

szervezet kérelmét részben elfogadja és 

hozzájárul ahhoz, hogy a Vadásztársaság 

által a szentgotthárdi 2414 hrsz-ú 

sportpályán lévő volt sportöltözőre 

megkötött bérleti szerződés szerint 2020. 

évben esedékes bérleti díjat ne fizesse meg 

arra tekintettel, hogy az épület teljes 

tetőzetét (annak előre nem látott rossz 

állapota miatt) a Vadásztársaság költségére 

le kell cserélni. Mindezt az önkormányzat 

arra tekintettel engedélyezi, hogy az épület 

felújítása miatt az önkormányzattal 

szemben a későbbiek során semmiféle 

megtérítési, elszámolási igényt nem 

érvényesít a Vadásztársaság.  Ugyanakkor 

nem járul hozzá a 3 havi bérleti díjnak 

megfelelő kaució befizetésének 2021-re 

halasztásához. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  a közlésért  Huszár Gábor 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

31/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete hozzájárul a 9970 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám 

alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű 

üzlethelyiségre  2019. szeptember 16-n 

megkötött Bérleti szerződés 2020.03.01-től 

történő átruházásához a PTK 6:208. – 

6:211.§ alapján a jelen előterjesztés 3.sz. 

melléklete szerint.  
 

 

Határidő: közlésre azonnal  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt főtanácsos 

 

 

32/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a RA-HU-Mi 2012 Kft. 

(9970 Szentgotthárd, Huynadi  J. u. 21.) 

részére a szentgotthárdi 1377/5/B és 

1377/5/C hrsz-ú ingatlanokban 

(felépítményekben) lévő 246/317 - 

246/317 tulajdoni részarányokra valamint 

az 1377/5/A hrsz-ú ingatlanra adott vételi 

ajánlat ismeretében elővásárlási jogával 

nem kíván élni  

 

Határidő: A határozat közlésére azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 


