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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. JANUÁR 31-i ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 
 

 

1/2020. Zárt ülés elrendelése.        3. 

 

2/2020. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt  

 fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

 Hivatal munkájáról.        3. 

 

3/2020. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése.  3. 

 

4/2020. Szentgotthárd város sajtójának helyzete. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kommunikációs stratégiája.       5. 

 

5/2020. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó 

tevékenységről, a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sport 

finanszírozás áttekintése. Sportlétesítmények működtetésének áttekintése. 

           5. 

 

6/2020. A szentgotthárdi tanulók iskolai úszásoktatásának segítése   5. 

 

7/2020.  Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői 

beosztásának ellátására.        6. 

 

8/2020. „El nem mondott történetek”című  pályázati  benyújtása.   6. 

 

9/2020. Első lakáshoz jutók támogatása       6. 

 

10/2020. Szándéknyilatkozat napelemes energiatermelő és energiatároló  

                  rendszer telepítésére.        7. 

 

11/2020. Szentgotthárd 048/101 és 048/100 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonása. 7. 

 

12/2020. Ingatlanvásárlási kérelem - szentgotthárdi. 934/1 hrsz és szentgotthárdi  

                  934/2 hrsz.         7. 



XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2020. FEBRUÁR 05. 

 2 

 

13/2020. RA-HU-MI 2012 Kft. termelő piac tulajdoni részarány értékesítési  

                 szándéka.                      8. 

 

14/2020. ÉPBEST KFT. kérelme - Szentgotthárd, József A. u. 30. alatti ingatlan 

hasznosítása.         8. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

 

1/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a  

„ÉPBEST KFT. kérelme - Szentgotthárd, 

József A. u. 30. alatti ingatlan 

hasznosítása” és a „Kitüntetési javaslat a 

Vas Megyei Önkormányzat által 

adományozható díjakra 2020. március 15. 

”- című előterjesztést. 

 

 

2/2020. 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 

 

 

3/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők, ügykezelők és fizikai 

alkalmazott, valamint a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatánál foglalkoztatott 

főállású  polgármester 2020. 

évi  cafeteria juttatásának mértékét 

 bruttó 200.000- Ft / fő /év összegben 

határozza meg.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

bölcsődei térítési díjból várható 

bevételek nagyságát, illetve annak az 

intézmény költségvetésébe való 

beépülését megismerte.  

Javasolja a bölcsődei térítési díj 

kedvezmények bővítését azzal, hogy a 

bölcsődei térítési díj fizetése alól 

mentesüljenek azok a szülők (gyermekét 

egyedül nevelő szülő esetén a szülő) 

aki(k) szentgotthárdi lakcímmel és 

magyarországi bejelentett munkahellyel 

rendelkeznek/ rendelkezik. Ehhez 

rendeletet kell elfogadni, melynek 

hatályba lépése 2020. szeptember 01.  

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

        Dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

3/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Rendelőintézetben intézményvezetőként 

foglalkoztatott Dr. Klósz Beáta 

illetményét bruttó 550 000 Ft / hó 

összegben állapítja meg 2020. január 1-

től, a vezetői megbízásának időtartamára. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

        Dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

4/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal engedélyezett létszáma 

tekintetében  



XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2020. FEBRUÁR 05. 

 4 

- egyetért az építéshatósági 

feladatok átszervezése miatt 2 fő 

álláshely megszüntetésével  

- 1 fő településrendezési ügyintézői 

álláshely létesítésével 

2020.március 1-jétől, 

  

2020.03.01-jétől a hivatal engedélyezett 

teljes munkaidős álláshelyeinek száma 

44.  

 

Határidő: 2020. március 01. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

5/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

MURABA ETT kérelmét megismerte, az 

abban szereplő  2020. évre  1.000 EUR 

tagdíj, illetve 4.000.000 Ft áthidaló 

támogatás - tagi kölcsön - nyújtását 

jóváhagyja, a költségvetésbe való 

betervezéséhez hozzájárul azzal, hogy a 

kölcsön 2020.06.30-ig visszafizetésre 

kerül. 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

        Dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

6/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a helyi adórendelet módosításával nem 

ért egyet. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  

7/  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja, hogy a 2020. évben a 

fejlesztések, beruházások végrehajtása 

kapcsán külön fontossági sorrendet nem 

határoz meg, a fejlesztések besorolása a 

Városüzemeltetésre feladata, de kéri, 

hogy az óvodával kapcsolatos fejlesztés, 

a máriaújfalui kultúrház felújítás 

következő üteme és a máriaújfalui járda 

helyreállítása az elvégzendő feladatok 

között priorításként szerepjen.  

 

Határidő: 2020. február  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

      Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

8/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségére 

tekintettel az Önkormányzat saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegeit a 

költségvetési tábla 8. melléklete 

(Adósságot keletkeztető 

ügyletek/határozathoz) szerint határozza 

meg.  

Határidő: azonnal  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Ágnes Pénzügyi 

vezető 

 

9/ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Gst alapján a 2020. évben adósságot 

keletkeztető ügylethez előzetes 

adatszolgáltatást. nyújt be 200 M Ft 

összeghatárig pályázati önerő 

költségnövekmény fedezetéhez, továbbá 

beruházási fejlesztéshez. 

Határidő: 2020. február  

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
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4/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Közszolgálati 

Kommunikációs Stratégiáját megismerte és 

az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 

- Kéri megjelölni a kommunikációs 

feladatokat ellátó belső szervezeti 

egységet és személyeket. 

- A szövegezésben az Ifjúsági 

Tanács, és a Nemzetiségi 

Kerekasztal is legyen jelölve. 

A kiegészítéseket a Kommunikációs 

Stratégia szövegében át kell vezetni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

5/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2020” című 

dokumentum aktualizálását az 

előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint megismerte és elfogadja/ az 

alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

- szabadidősport támogatására 

irányuló sporttámogatási keret is 

kerüljön kidolgozása 

- a hagyományőrzést és a 

hagyományőrző szervezeteket is 

javasolja beemelni a 

sportkoncepcióba. 

- javasolja, hogy a TDM és annak 

tagjai a sportintézményeinket, az 

itteni sportolási lehetőségeket is 

tegyék be idegenforgalmi 

kínálatukba  

- Farkasfa sportpálya és sportöltöző 

is használható mint sportolásra 

lehetséges helyszín – jelölhető a 

koncepcióban 

- a kertvárosi játszóteret is 

alkalmassá kell tenni focira 

gyerekek számára,  

- A Lipa központ  udvara is 

használható sportolásra 

(teniszpályák, fitneszeszközök), a 

St. Gotthard Spa & Wellness 

fürdőben az úszás mellett 

fallabdázás, konditerem használat 

és csoportos torna lehetőségek is 

fennállnak - így a sportolásra 

alkalmas helyek között ezeket is  

jelölni kell 

- Mint fontos sportrendezvényeket 

az Alpokalja Kupát, és a  

Csatafutást is említeni kell 

- Futásra alkalmas területekhez 

még jelölni kell a következőket: 

Vápa, Rába és Lapincs folyók 

töltései. 

 

2. A Képviselő-testület a 

sportszervezetekben folyó 

munkáról és a sportlétesítmények 

működtetésének áttekintéséről 

szóló beszámolót az előterjesztés 2. 

és 3. számú melléklete szerint 

megismerte és elfogadja azzal, 

hogy a Máriaújfalui sportöltöző 

felújításának lehetőségét vizsgálni 

kell, a szükséges karbantartási 

feladatokat el kell végezni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

 

 

6/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete fontosnak tarja az 

iskolai úszásoktatást illetve a gyógyúszás 

oktatását a szentgotthárdi iskolákban 

tanulók számára. Erre tekintettel felkéri a 

St. Gotthárd Spa & Wellnesst üzemeltető 
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100%éos tulajdonát képező Gotthárd-

Therm Kft-t, hogy a Szombathelyi 

Tankerületi Központtal úszásoktatás 

tekintetében 80 000,-Ft/hó összegben, a 

gyógyúszás oktatás tekintetében 20 000,-

Ft/hó összegben kössön bérleti szerződést a  

2020. január 01-től 2020. június 15-ig tartó 

időszakra. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

Dr. Simon Margit igazgató 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

 

 

7/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztéshez csatolt 

1. számú melléklet szerinti 

feltételekkel elrendeli a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum  magasabb vezetői 

(igazgatói )  beosztásának ellátására  

pályázati felhívás közzétételét a 

Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében 

meghatározott közzétételi helyeken.  

 

Határidő: 2020. február 14. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

Glanz Zsuzsanna 

személyügyi vezető- főtanácsos 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a polgármestert, 

hogy gondoskodjon a 150/ 1992.  

(XII. 20. ) Kormr. r. 7. § (6) bek.  

alapján felállítandó  bizottság 

létrehozásáról . 

 

Határidő: 2020. március 14. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

              Dr. Gábor László 

önkormányzati és térségi erőforrások 

vezető 

 

 

8/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

pályázatot nyújtson be az EACEA/52/2019 

sz. pályázati felhívás: „Európa a 

polgárokért” program keretében „Európai 

Emlékezet”  témában „El nem mondott 

történetek” címen a 2020. évi tevékenységi 

támogatásokra az Előterjesztés 1. számú 

mellékletben foglaltak megvalósítására 

azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges 

önerőt 16.452 euró összegig biztosítsa.  

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. 

február 04. 

Felelős:   MURABA ETT 

munkaszervezete 

 

 

9/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által adható lakáscélú 

támogatásokról szóló 9/2019. (III. 28.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

megfelelően az első lakáshoz jutók 

támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza 

nem térítendő támogatást nyújt:  

 

Csáfor Sándor József  és házastársa Csáfor 

Tímea (szül. név: Tóth Tímea) részére, a 

szentgotthárdi 463/4 hrsz-ú, természetben: 

9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 36. sz. 

alatti lakóházas ingatlan vásárlásához. 

 

Határidő a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre: 2020. február 17. 

Felelős: Doncsecz András 

javascript:loadLink(985);
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városüzemeltetési vezető, Tófeji 

Zsolt főtanácsos 

 

 

10/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kinyilvánítja 

együttműködési szándékát arra 

vonatkozóan, hogy a Holistic Solar 

Hungary Kft. Szentgotthárdon  a Holistic 

Solar önálló napelemes energiatermelő és 

energiatároló rendszert telepítse. Ennek 

előfeltétele a telepítéssel kapcsolatos 

jogszabályi környezet tisztázása, illetve a 

berendezés alkalmazhatóságát igazoló, a 

hatályos hazai jogszabályok szerinti 

minősítési dokumentáció bemutatása, 

továbbá az egyéb hatósági engedélyek 

megléte. Egyben a Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert az ezzel 

kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírására. 

A Képviselő-testület erre a célra az 

önkormányzat 2020. évi költségvetése 

céltartalékában 3,8 mFt összegű keretet 

különít el. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, Doncsecz 

András városüzemeltetési vezető 

 

 

11/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szentgotthárdi 048/100 

hrsz-ú, 43 nm területű és a 

szentgotthárdi 048/101  hrsz-ú, 918 

nm területű telek belterületbe 

vonását kezdeményezi.   

 

 A már megvalósult 

területfelhasználási cél: 

szentgotthárdi 048/100: út 

szentgotthárdi 048/101: beépítésre szánt 

falusias lakóterület 

  

 Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

ingatlan  tulajdonosainak kérelme 

alapján nyilatkozza, hogy a szentgotthárdi 

048/100 és  048/101  hrsz-ú telek 

hasznosítása 4 éven belül megvalósul. 

 

 A belterületbe vonási eljárás 

kezdeményezése előtt a Kérelmezőkkel 

megállapodást  kell kötni melyben a 

Kérelmezőknek kötelezettséget kell 

vállalni arra, hogy az  eljárás  kapcsán 

felmerülő valamennyi költséget előzetesen 

megfizetik Szentgotthárd  Város 

 Önkormányzata részére azzal, hogy 

az önkormányzat csak a költségek előzetes 

 letétbe  helyezése után indítja meg 

az eljárásokat. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András    

 

 

12/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elvben egyetért a szentgotthárdi 934/1 

hrsz-ú, 2351 m
2

 területű, továbbá a 

szentgotthárdi 934/2 hrsz-ú,  2367 m
2

 

területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű,  1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló 

belterületi ingatlanok rendezési terv 

szerinti telekmegosztást követő 

értékesítésével. Az ingatlanok 

megvásárlását kezdeményező  Páli 

Gábor Szentgotthárd, Kethelyi u. 59. 

szám alatti lakosnak azonban 

előzetesen a következőkről kell 

nyilatkoznia: 
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- tudomásul veszi, hogy az 

önkormányzat a telkek 

kialakításával, a telkek 

megközelítésére szolgáló út 

kiépítésével, a közművesítésével 

kapcsolatosan semmilyen 

kötelezettséget és finanszírozást nem 

vállal 

 

- tudomásul veszi, hogy az 

ingatlanok teljes közművesítése 

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

gáz, stb. kiépítése) a vevő 

kötelezettsége lesz 

 

- tudomásul veszi, hogy mint 

vevőnek az önkormányzat állal 

rendelkezésre bocsátott út-, és 

közműtervekben előírt méretezésű és 

elhelyezésű közműveket kell 

kiépítenie– ennek többletköltségeit 

az önkormányzat nem fizeti meg, a 

közművesítést elvégző vevő viszont 

a költségeit a későbbi építkezni 

kívánó vevők felé érvényesítheti  

 

- tudomásul veszi, hogy mint 

vevőnek nyilatkoznia kell a helyi 

építési szabályzatban erre a területre 

írtak tudomásul vételéről, azok 

ismeretéről. 

 

E nyilatkozatok ismeretében a Testület 

a kérdésre a következő ülésen 

visszatér.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Doncsecz András városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

13/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a RA-HU-MI 2012 

Kft. által   a Kft tulajdonát képező  

szentgotthárdi 1377/5/A, 1377/5/B és 

1377/5/C hrsz-ú ingatlanok és 

ingatlanrészek értékesítésére adott ajánlata 

ügyében az önkormányzat által készíttetett 

értékbecslés hiányában nem hoz döntést. A 

kérdésre a 2020. februári ülésen  visszatér. 

 

Határiső: a közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András  

Városüzemeltetési vezető 

             Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

14/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a Szentgotthárd, 

József A. u. 30. szám alatti terület 

beépítése kapcsán 2018.08.21-n megkötött 

és azóta a 2/2019.sz. határozat alapján 

módosított, „2018.08.21-én kelt 

Megállapodás módosítása és Tulajdonosi 

hozzájárulást tartalmazó ráépítési 

szerződés” megnevezésű dokumentum 

módosításával egyetért akként, hogy az 

önkormányzat részére épülő lakás 

tulajdonba és birtokba adásának határideje 

2020.12.31-re módosuljon. A módosítás 

feltétele a 24.500.000.-Ft összegéig terjedő 

Bankgarancia nyilatkozat átadása az 

Önkormányzat részére legkésőbb  2020. 

február 28.ig. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 


