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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. SZEPTEMBER 16-i ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

 

60/2020. Napirendi pontok levétele, zárt ülés elrendelése.    4. 

 

61/2020. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról.          4 

 

62/2020. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

            4. 

 

63/2020. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv 

végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.   4. 

 

 

64/2020.  Beszámoló Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

munkájáról.          4. 

 

65/2020.  Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv 

megvalósulásáról. Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.    5. 

 

66/2020.  Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről.      5. 

 

67/2020.  Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, 

különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. Klímastratégiai 

Cselekvési Terv készítése.        5. 

 

68/2020.  Járási egészségterv elfogadása.        6. 

 

69/2020.  Önerő biztosítása az Interaktív IDŐutazó Múzeum -IDŐM Szentgotthárdon című 

projekthez.          6. 
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70/2020.  Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból. 

            6. 

 

71/2020.  19. Nemzetközi Művésztelep lebonyolításának támogatása.    8. 

 

72/2020.  Pályázat IV. Károly visszatérési kísérletének 100. évfordulója alkalmából 

rendezendő programra.         8. 

 

73/2020.  Leader pályázat költségnövekmény.      8. 

 

74/2020.  A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ megszüntetése. 8. 

 

75/2020.  Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021.     9. 

 

76/2020.  Skate park kialakítása.        9. 

 

77/2020.  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

működése.         9. 

 

78/2020.  Temetőfejlesztési koncepció.       10. 

 

79/2020.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának játszótér fejlesztési stratégiája. 10. 

 

80/2020.  Delegálások a VASIVÍZ Zrt –be.      10. 

 

81/2020.  Termelői piac indítása.        10. 

 

82/2020.  Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 

csatlakozással.          11. 

 

83/2020.  Vis maior támogatás igénylése.        11. 

 

84/2020.  Rendezési terv módosítási kérelem – Budapest Főváros Önkormányzat kérelme. 

            12. 

 

85/2020.  Út kialakításának kezdeményezése.       13. 

 

86/2020.  Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös 

költség, felújítási hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról.   13. 

 

87/2020.  Ingatlanértékesítés Sztg. Széchenyi u. 18.      13. 

 

88/2020.  Sztg-Jakabháza tűzoltó szertár értékesítése 2515/2 hrsz.    14. 

 

89/2020.  Ingatlanértékesítés Sztg2766, 2765 hrsz.      14. 

 

90/2020.  Ingatlanügy, elővásárlási jog Sztg. 772, 3300, 3462 hrsz. érintően.   14. 

 

91/2020.  Sztg. 0167/71 hrsz-ú ingatlan megszerzése. (kiskertek területe)   15. 
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92/2020.  A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői (intézményvezetői) 

beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása.     15. 

 

93/2020.  Zsidai gyalogút.          16. 

 

94/2020.  A Kaszagyári iparvasút megvásárlása.       16. 

 

95/2020.  Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából 

adományozható díjakra.        16. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

 

60/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a kiküldött 

előterjesztések közül azok előterjesztő éltali 

visszavonása miatt nem tűzi napirendre  a 

„Városi turisztikai feladatok ellátása.” a 

„Királyi kiváltságlevelekről díszkiadvány 

megjelentetése.”és a „A Máriaújfalui 

Sportegyesület kérelme.” című 

előterjesztéseket. Zárt  ülésen tárgyalja a 

„Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb 

vezetői ( intézményvezetői ) beosztásának 

ellátására kiírt pályázat elbírálása.” a  

„Zsidai gyalogút.”. a „A Kaszagyári 

iparvasút megvásárlása” és a „Kitüntetési 

javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által 

október 23-a alkalmából adományozható 

díjakra.” - című előterjesztést. 

 

 

61/2020. 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. 

 

A Beszámolóban említett Hársas tónál 

megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan 

javasolja a következő testületi ülésre 

megvizsgálni a szennyvízvezeték 

elektromos vezeték kiépítésével 

egyidejűleg történő lefektetésének a 

lehetőségét is. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

62/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  2020. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót  

megismerte. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

63/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Esélyegyenlőségi Programjának 

időarányos megvalósulását, illetve az 

időközbeni változásokat áttekintette, az 

áttekintés alapján megállapította, hogy a 

program felülvizsgálata, illetve a 

helyzetelemzés és az intézkedési terv 

módosítása nem szükséges. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

64/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának, hogy a „SZEOB 

Intézményvezetői beszámoló a 2019/2020-

as nevelési évről” c. beszámolót az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az 

alábbi kiegészítéssel fogadja el: meg kell 
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vizsgálni költségvetési szempontból 

állandó intézményi gondnok 

alkalmazásának lehetőségét, valamint a 

szakemberhiány enyhítésére nyugdíjas 

óvodapedagógus foglakoztatását. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

     Varjuné Molnár Katalin SZEOB 

igazgató 

 

 

 

65/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Ifjúsági Tanács 

munkájáról és az ifjúsági 

cselekvési terv megvalósulásáról 

szóló beszámolót megismerte és 

elfogadja, valamint megköszöni az 

Ifjúsági Tanács munkáját. 

 

2. A Képviselő-testület a 

„Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai Koncepciója és 

Cselekvési Programja 2020-2025” 

dokumentumot az Előterjesztés 2. 

számú melléklete szerint, az alábbi 

kiegészítésekkel fogadja el: 

- a koncepció céljai között  

(31 o), említeni kell, hogy az 

Ifjúsági Tanács képviselte 

korosztályokban tudatosítani kell a 

felelősség- és kötelességtudatot a 

nemzeti közösséggel és saját 

magukkal szemben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd 

Város Ifjúsági Tanácsa elnöke, 

              Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi 

Ügyek Tanácsnoka 

  Huszár Gábor polgármester 

  Gaál Ákos sport és ifjúsági 

ügyintéző 

 

 

66/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közétkeztetésről 

szóló beszámolót a Beszámoló 1. számú 

melléklete szerint megismerte és elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 

                Justfood Kft. szolgáltató 

 

 

67/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének 

végrehajtásáról, különös tekintettel a  

köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, 

hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági 

visszajelzésekről” szóló beszámolót a 

következő kiegészítésekkel fogadja el:  

kapcsolatban az alábbiakat határozza meg:  

 

A megoldatlan szennyvízkezelésre 

Farkasfa városrész esetén az 

Apátistvánfalván most létrejövő 

szennyvíztisztítási rendszer kialakítását 

kellene követni amennyiben a működés 

tapasztalatai kedvezőek lesznek.   

 

A Civil Fórum a civil szervezetek között 

népszerűsítse elsősorban a városból 

kivezető utak mentén eldobált hulladék 

összeszedését és erre vonatkozóan 
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kössenek megállapodást az 

önkormányzattal az Őr-Nyék 

Hagyományőrző Egyesület példája alapján.  

Kezdeményezni kell a szolgáltatónál a 

vegyes hulladék zsákos begyűjtése esetén a 

jelenleginél szélesebb méretű kukászsákok 

biztosítását.   

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal, a többi 

határozatra folyamatos 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

68/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd  Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  a Szentgotthárdi Járási 

Egészségtervet az előterjesztés melléklete 

szerint hagyja jóvá:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Klósz Beáta, Rendelőintézet 

vezető 

                dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

 

69/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16VS1-

2017-00005 azonosítószámú, „Interaktív 

IDŐutazó Múzeum–IDŐM 

Szentgotthárdon” című projekt 

megvalósításához szükséges saját forrást – 

amennyiben a többlettámogatási kérelem 

pozitív elbírálásban részesül - 11.996.309,- 

Ft összegben biztosítja a 2020. évi 

költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

 

70/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Civil- és városrészi 

alap keret terhére a(z) 

 

a.) SZEMLE Egyesület „Őrségből 

kitelepítettek emléknapjai” c. program 

szervezésére irányuló kérelmét 150 000 Ft-

tal támogatja. Az összeget a Program 

tényleges megvalósulása esetén a 

megvalósulás előtti hét utolsó utalási 

napján kell utalni az Egyesület számlájára.  

Elszámolási határidő: 2020. december 

31.   

 

b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

decemberi „Szeretet program” 

szervezésére irányuló kérelmét 140 000. 

Ft-tal támogatja. Az összeget a Program 

tényleges megvalósulása esetén a 

megvalósulás előtti hét utolsó utalási 

napján kell utalni az Egyesület számlájára.  

Elszámolási határidő: 2020. december 

31.   

 

c.) Hármashatár Baráti Kör Márton 

napi program szervezésére irányuló 

kérelmét 115 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Program tényleges 

megvalósulása esetén a megvalósulás előtti 

hét utolsó utalási napján kell utalni az 

Egyesület számlájára.  

Elszámolási határidő: 2020. december 

31. 

 

d.) Szentgotthárdi Civil Fórum 

(Harmónia Egészségvédő Kör) „Iránytű 

az egészséghez” c. program szervezésére 

irányuló kérelmét 115 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Program 
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tényleges megvalósulása esetén a 

megvalósulás előtti hét utolsó utalási 

napján kell utalni az Egyesület számlájára.  

Elszámolási határidő: 2020. december 

31. 

 

e.) Szentgotthárdi Civil Fórum 

CISZEBAT szervezésére és az „Év Civil 

Szervezete Díj” kiosztására irányuló 

kérelmét - Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Program tényleges megvalósulása esetén a 

megvalósulás előtti hét utolsó utalási 

napján kell utalni az Egyesület számlájára.  

 

Elszámolási határidő: 2020. december 

31. 

 

f.) Szentgotthárdi Énekegyesület 

karácsonyi hangverseny szervezésére 

irányuló kérelmét 250 000. Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Program 

tényleges megvalósulása esetén a 

megvalósulás előtti hét utolsó utalási 

napján kell utalni az Egyesület számlájára.  

Elszámolási határidő: 2020. december 

31. 

 

g.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

(Szivárvány kórus) jubileumi gálaműsor 

szervezésére irányuló kérelmét 100 000 Ft-

tal támogatja. Az összeget a Program 

tényleges megvalósulása esetén a 

megvalósulás előtti hét utolsó utalási 

napján kell utalni az Egyesület számlájára.  

 

Elszámolási határidő: 2020. december 

31.   

 

h.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek 

napja és Mikulás program szervezésére, 

valamint eszközbeszerzésre irányuló 

kérelmét 350 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Program tényleges 

megvalósulása esetén a megvalósulás előtti 

hét utolsó utalási napján kell utalni az 

Egyesület számlájára.  

Elszámolási határidő: 2020. december 

31. 

 

i.) Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület ablakcserére 

irányuló kérelmét 350 000 Ft-tal 

támogatja.  

Elszámolási határidő: 2020. december 

31. 

 

j.) Rábakethely Városrészi 

Önkormányzata adventi hangverseny, 

karácsonyváró és idősek karácsonya 

program szervezésére irányuló kérelmét 

350 000Ft-tal támogatja. A rendezvényhez 

kapcsolódó számlákat a Pénzügy részére a 

fizetési határidőkön belül kell eljuttatni.   

 

k.) Rábafüzesért Egyesület idősek napja, 

Mikulás programokra és 

eszközbeszerzésre irányuló kérelmét 350 

000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Program tényleges megvalósulása esetén a 

megvalósulás előtti hét utolsó utalási 

napján kell utalni az Egyesület számlájára.  

Elszámolási határidő: 2020. december 

31. 

 

l.) Zsida-Zsidahegy Városrészi 

Önkormányzata idősek napja, 

Mikulásváró, agapé szervezésére, 

valamint festésre és virágosításra 

irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal 

támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó 

számlákat a Pénzügy részére a fizetési 

határidőkön belül kell eljuttatni.   

 

m.) Rábatótfalu Városrészi 

Önkormányzata játszótéri eszközök 

beszerzésére irányuló kérelmét 350 000 

Ft-tal támogatja.  

Elszámolási határidő: 2020. december 31. 

 

n.) Máriaújfalu Városrészi 

Önkormányzata falunap szervezésére 

irányuló kérelmét 350 000 Ft-tal 

támogatja. A rendezvényhez kapcsolódó 

számlákat a Pénzügy részére a fizetési 

határidőkön belül kell eljuttatni.   

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést 

köt a támogatottal, aki az abban foglaltak 
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szerint köteles tételesen elszámolni a 

támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések 

megkötésére a Szabályzat 14. pontját 

figyelembe véve:      

                 azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Kovács Ágnes pénzügyi 

irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

71/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 19. Nemzetközi 

Művésztelep lebonyolítását 400.000,- Ft-

tal támogatja, amelyet a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége részére támogatási 

szerződés keretében biztosít.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Kovács Ágnes pénzügyi 

irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

72/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a 2021 

áprilisában megvalósítandó, IV. Károly 

utolsó magyar király emlékezetéhez 

kapcsolódó nemzetközi, ünnepi 

megemlékezéssel és támogatja a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatot.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző 

 

 

73/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a nem elszámolható 

költségek mellett is vállalja az „Élhető 

Vidékért - Együttműködésen alapuló, 

komplex, az akciócsoport egész vagy 

jelentős részét lefedő közösségi célú 

projektek támogatása” elnevezésű, VP6-

19.2.1.-68-4-17 kódszámú, „Kerthelyiség 

felújítása” című pályázat teljes 

előfinanszírozását és biztosítja a projekt 

lebonyolításához szükséges 6.909.002,- 

Ft összesen a korábban megszavazott 

összeggel 11.956.402,- Ft önerőt a 2020. 

évi tartalék terhére . 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v.  

               Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

74/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a Nyugat-

Pannon Járműipari és Mechatronikai Kft. 

végelszámolással történő 

megszüntetésével, egyúttal felhatalmazza 

Huszár Gábor polgármestert az 

Önkormányzat álláspontjának 

képviseletével a megszüntetésről döntő 

taggyűlésen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző 
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75/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat 

beküldési határideje: 2020. október 

02. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrás v. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójában összesen. 500.000- Ft  

támogatást nyújt a pályázóknak, 

melynek fedezetét a 2021. évi 

költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2021. évi költségvetés 

tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Kovács Ágnes pénzügyi 

vezető 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójában  

• az „A” típusú pályázat esetén 10 

főt részesít ösztöndíjban, 

Határidő : 2020. december 05. 

Felelős   : dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

4.  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a beérkezett pályázatok 

elbírálására felkéri az Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2020. 

novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  dr. Harag László elnök 

              dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrás v. 

 

 

76/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megvizsgálja annak 

lehetőségét, hogy újra legyen skate park 

Szentgotthárdon és ezt követően újra 

tárgyalja a témát. 2021.márciusig meg kell 

vizsgálni az új Skate park kialakításának 

lehetőségét. A 2021 évi költségvetés 

tervezésnél figyelembe kell venni az új 

Skate park kialakításának költségét. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

dr. Sütő Ferenc képviselő 

Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

       Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

 

 

77/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli 

Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 

20/2020. (VII.02.) számú határozatában 

foglaltak kapcsán kéri annak tételes, 

részletes kimutatását, hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának tartozása 

pontosan miből tevődik össze.  Kéri 

továbbá a Társulástól a részletes kimutatást 

arról, hogy milyen beruházás 
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finanszírozására kívánják fordítani a 2017 

– 2019. évre meghatározott „beruházási 

önrészt”. 

 

     

     

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 
 

 

78/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Köztemető Fejlesztési 

Tervét megismerte és az alábbi 

kiegészítésekkel elfogadja: 

- a rábafüzesi temetőben lévő Hianz 

sírok megőrzése kerüljön bele a 

koncepcióba. 

- a rábakethelyi temetőben lévő volt 

plébánosok síremlékekről is 

kiemelten kell gondoskodni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

79/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Játszótér fejlesztési 

Stratégiáját megismerte és az alábbi 

kiegészítésekkel elfogadja: 

- készüljön a Játszótér Fejlesztési 

Stratégia alapján Játszótér 

fejlesztési cselekvési terv 2021. 

márciusáig. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

80/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a VASIVÍZ Zrt 

hatályos Alapszabálya alapján a VASIVÍZ  

Zrt igazgatósági tagjának Kovács Márta 

Mária szentgotthárdi lakost  delegálja. Az 

Alapszabály értelmében egyetért Vasvár 

Város Önkormányzata részéről Kovács 

Tilda Matild vasvári lakosnak a VASIVÍZ 

ZRT Felügyelő Bizottságába történő 

delegálásával. Szentgotthárd és Vasvár 

polgármestereinek ebben a kérdésben 

hozott ugyanezen döntését jóváhagyja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    a közlésért Huszár Gábor 

Polgármester 

 

 

81/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - testülete a 

Szentgotthárdi Termelői Piac 

működtetésére az Előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti a Dolgos Díszfaiskola 

Korlátolt Felelősségű Társaság, -: 9970 

Szentgotthárd, Rózsa út 26/. és a Támis 

Rent Korlátolt Felelősségű Társaság, - 

9970 Szentgotthárd, Mathiász út 29.alatti 

gazdasági társaságokkal kötendő 

megállapodást elfogadja és annak 

aláírására felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert.  

 

Határidő: a szerződés aláírására azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - testülete a 

Szentgotthárdi Termelői Piacnak az 
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Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

házirendjében foglaltakkal egyetért.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

82/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megbízza Huszár 

Gábor polgármestert, hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és intézményei 

vonatkozásában a 2022-2023. villamos 

energia évre az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti ajánlatok 

elfogadásaként a szükséges 

nyilatkozatokat, szerződéseket és 

dokumentumokat aláírja.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert ezt követően az 

energia kereskedelmi szerződések 

aláírására is. 

 

A szerződés megkötése Huszár Gábor 

polgármester feladata.  

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető    

 

 

83/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete vis maior támogatás címen 

támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: 

„Szentgotthárd 2020. augusztus 14-

i” rendkívüli időjárás (nagy 

mennyiségű, felhőszakadás-szerű 

esőzés) következtében sérült 

önkormányzati utak helyreállítása 

többletkiadásainak támogatása.  

 

Helye: 

Szentgotthárd, Mikes K. utca 

helyreállítása: 375., 090/66. hrsz.; 

Szentgotthárd, Felső út útpadka 

helyreállítása: 421. hrsz.; 

Szentgotthárd, Váci M. útpadka, 

árok burkolat helyreállítása: 3727. 

hrsz.;4455 hrsz. 

Szentgotthárd, Tótfalusi utca 

helyreállítása:  3812 hrsz-ú utca; 

Szentgotthárd, Felsőpatak utca 

helyreállítása: 3881 hrsz-ú utca; 

Szentgotthárd, Fagyöngy utca 

helyreállítása: 3740/2 hrsz.; 

Szentgotthárd, Apáti utca 

helyreállítása : 3844 hrsz.; 

Szentgotthárd, Vadvirág utca 

helyreállítása : 886 hrsz. 4909 hrsz; 

Szentgotthárd, Szépvölgyi utca, út, 

padka  helyreállítása : 850 hrsz. 861 

hrsz 1601 hrsz; 

Szentgotthárd, Örökzöld utca 

útpadka helyreállítása: 741 hrsz.; 

Szentgotthárd, Erdei utca út, 

útpadka  helyreállítása : 794 hrsz. 

810/2 hrsz; 

Szentgotthárd, Hegyi utca út, 

útpadka, árok, áteresz helyreállítása 

: 3141 hrsz. 3152  hrsz;  

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a támogatási igényt a 

rendkívüli időjárással (nagy 

mennyiségű, felhőszakadás-szerű 

esőzéssel) összefüggésben a helyi 

közlekedés biztonságát 

veszélyeztető körülmények 

megszüntetése kapcsán 

(úthelyreállítás) felmerült 

többletkiadások részbeni 

támogatására nyújtja be. 
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A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás 

(bizt. összeg 

nélkül) 

11.525.727.- 30 

Biztosító 

kártérítése 

0.-  

Egyéb forrás 0.-  

Vis maior 

támogatási 

igény 

26.893.361.- 70 

Források 

összesen 

38.419.088.-  

 

A károk helyreállításának 

(költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 38.419.088,- Ft 

melynek fedezetét az önkormányzat 

nem tudja / részben tudja 

biztosítani.  

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - 

testülete nyilatkozik arról, hogy a 

káreseménnyel érintett 

vagyonelemek Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonát 

képezik.  

 

A bekövetkezett káreseménnyel 

érintett utakra az Önkormányzat 

biztosítással rendelkezik / nem 

rendelkezik*. 

 

Az adott káreseményre biztosítási 

összeget igényelt / nem igényelt. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata vállalja a 

károsodott ingatlanoknak a 

költséghatékonyság és 

megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

 

Az önkormányzat más – a 

tulajdonában lévő – vagyontárggyal 

a feladatát el tudja látni / nem 

tudja ellátni. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

a saját forrás összegét a 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. 

(I.30.) számú Költségvetési 

rendeletében  belterületi 

vízrendezés keret terhére biztosítja. 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert a vis maior pályázat 

benyújtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Doncscez András 

városüzemeltetési vezető    

 

 

 

84/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elrendeli Szentgotthárd 

Város  hatályos rendezési tervének 

Budapest Főváros Önkormányzata, mint 

tulajdonos képviseletében eljáró Budapest 

Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 1013 

Budapest Attila u. 13/A. kérelmében 

foglaltak szerinti felülvizsgálatát, Kiss 

Gábor városi főépítész állásfoglalásában 

foglaltak figyelembe vételével az 

Előterjesztés 1. és 3. 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 szerződésben 

vállalja a felmerülő összes költség 

megfizetését és ezen összeget a 

megállapodás alapján letétbe is helyezi az 
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önkormányzatnál. Amíg a kezdeményező a 

meghatározott összeget nem helyezi 

letétbe, addig a további előkészítés nem 

kezdhető el. Amennyiben a 

kezdeményezés bármilyen okból nem 

támogatható, a letétbe helyezett  

költségösszeg felhasznált részét az 

önkormányzat nem tudja a 

Kezdeményezőnek visszafizetni.   

 

Határidő: tájékoztatásra azonnal 

Felelős :Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető  

 

 

85/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kinyilvánítja vételi 

szándékát a Magyar   Állam   

tulajdonában, a Nyugat – Dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság kezelésében  levő 

- Szentgotthárd 

1413/2 hrsz-ú, 

367 nm területű, 

kivett töltés  

                                        művelési ágú, 

beépítetlen telek 

 

-  Szentgotthárd 

0175/5 hrsz-ú, 

993 nm területű, 

kivett töltés 

                                         művelési ágú, 

beépítetlen telek    

vonatkozásában, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata számára a Szentgotthárd 

Város Helyi Építési Szabályzatáról és 

szabályozási tervéről szóló, a 

16/2018.(VII.25.) önkormányzati 

rendelettel módosított 19/2016.(VI.30.) 

Önkormányzati rendelet szerint tervezett 

közút ingatlan-nyilvántartási kialakítása 

céljából. Az önkormányzat vállalja az út 

ezen kialakításához szükséges műszaki – 

jogi feladatok ellátását és az ehhez 

szükséges költségek finanszírozását. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert, hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzata nevében és 

képviseletében az ügyben eljárjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető    

 

 

86/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér -, 

közös költség- , felújítási hozzájárulás 

hátralékáról szóló Beszámolót megismerte 

és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért felelős Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 

 

 

87/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz. 

alatti,  1264 hrsz-ú, 437 m2 területű, 

kivett lakóház, udvar megnevezésű 

belterületi ingatlant a Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának vagyonáról 

szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati 

rendelet 15. §. (2) bekezdése szerint 

ismételten meghirdeti eladásra.  

Az értékesítés feltételei 

 

Vételár: 13 700 000,- Ft, mely Áfa 

mentes.  
A pályázatok beérkezési határideje: 

2020.10.14. 

A pályázatokat konkrét és pontos  összeg 

(forint) megjelölésével fogadja el. 
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A vételi szándék bizonyítására az össz 

vételár 10 %-nak megfelelő összegű  

bánatpénz 

(1 370 000 Ft) fizetendő.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2020. októberi testületi ülés. A pályázat 

további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. 

melléklete tartalmazza 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Doncsecz András városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

88/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

2515/2 hrsz-ú, 144 m2 alapterületű, 

kivett tűzoltóság megnevezésű, 1/1 

arányban az Önkormányzat tulajdonában 

álló belterületi ingatlant értékesítésre 

kijelöli. Az ingatlan eladási árát forgalmi 

értékbecslés alapján a következő ülésen 

határozza meg. 

 

Határidő: az ingatlan eladási ár 

meghatározása, következő testületi ülés 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

 

 

89/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  kizárólagos tulajdonát 

képező szentgotthárdi 2766 hrsz-ú, 112 

m2 területű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanát 67.200.- Ft 

vételáron; valamint a  

a szentgotthárdi 2765 hrsz-ú 1186 m2  

területű, beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlanban Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 58/540 arányú 

tulajdoni hányadát  76.200.- Ft vételáron a 

vételi ajánlatot adó  Gaál Györgyné 9970 

Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 111. sz. 

alatti lakos részére  értékesíti, az  

Adásvételi szerződés megkötéséhez 

hozzájárul az 57/2020. sz. testületi 

határozattal elfogadott pályázati kiírásban 

szereplő feltételekkel. A vételár mindkét 

ingatlan esetén ÁFA mentes.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése, a 

tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban 

történő átvezetése a vevő feladata és az 

ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a 

vevőt terheli.  

Az adás-vételi szerződés elkészítésének és 

a vételár kifizetésének végső határideje a 

döntés kézhezvételét követő 30 napon 

belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre a közlését követő 30 

napon belül 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt főtanácsos 

 

 

90/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, a Magyar Állam 

tulajdonában lévő: 

- szentgotthárdi 772 hrsz-ú kivett 

beépítetlen terület megnevezésű,164 m2 

területű ingatlanban lévő 2/48 tulajdoni 

részarányának 

- szentgotthárdi 3300 hrsz-ú, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, 

684 m2 területű ingatlanban lévő 

18/72 tulajdoni részarányának 

- szentgotthárdi 3462 hrsz-ú, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű 

921 m2 területű ingatlanban lévő 

9/48 tulajdoni részarányának 

megszerzése érdekében vételi lehetőséggel 

nem kíván élni, Ugyanakkor hozzájárul a 

szentgotthárdi 772 hrsz-ú ingatlanban lévő 
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12/48, a szentgotthárdi 3300 hrsz-ú 

ingatlanban lévő 24/72 és a szentgotthárdi 

3462 hrsz-ú ingatlanban lévő 12/48 

tulajdoni hányadok Magyar Állam 

tulajdonában álló tulajdoni hányadaival 

együtt történő közös értékesítéséhez. 

Felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert 

az értékesítéshez szükséges 

dokumentumok aláírására.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete nyilatkozik arról, 

hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 

a fent körülírt ingatlanokat sem saját 

tulajdoni hányadán, sem saját tulajdoni 

illetőségét meghaladó részben nem 

használja és nem is hasznosítja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 
 

 

91/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 

kezdeményezi a Magyar Állam 

tulajdonában és a Nemzeti Földügyi 

Központ kezelésében lévő 

Szentgotthárd, külterület, 0167/71 

hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212,09 

Ak értékű, kert, rét és közforgalom 

elől el nem zárt magánút 

megnevezésű, ingatlan megvásárlását 

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 

LXXXVII. törvény  21.§. (3a) 

bekezdés b) pontja és a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ 

(2) bekezdés c) pontja alapján 

„településfejlesztés” céljából. 

- Ajánlott vételár: 2.895.000.-Ft  

- A Képviselő-testület felhatalmazza 

Huszár Gábor polgármestert az 

adásvételi ügylet megvalósításának 

érdekében szükséges valamennyi 

intézkedés megtételére, és az 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 

hozzájárul a jelen előterjesztés 3. sz. 

mellékletét képező „Ajánlat a Nemzeti 

földalapba tartozó földrészlet vételére” 

dokumentum Huszár Gábor polgármester 

által történő aláírásához.  

 

3./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 

hozzájárul a jelen előterjesztés 4. sz. 

mellékletét képező tulajdonszerzési cél 

részletes leírását tartalmazó dokumentum 

Huszár Gábor polgármester által történő 

aláírásához.   

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. 

Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

92/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd intézményvezetői 

beosztásának 2020. október 1. napjától 

2025. szeptember 30. napjáig történő 

ellátásával Dr. Klósz Beáta, szentgotthárdi, 

lakost bízza meg. Garantált illetményét – 

tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti 

jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései 

szerint, magasabb vezetői pótlékát a 

356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 3. 

mellékletének 2. b.) pontja alapján a 

pótlékalap 200%-ában állapítja meg. A 

magasabb vezetői megbízás fennállásig 

ezen illetményelemeket munkáltatói 

döntésen alapuló illetményrésszel kell 

kiegészíteni úgy, hogy illetménye 

mindösszesen bruttó 650.000- Ft 

összegben kerüljön megállapításra.  
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A képviselő-testület dr. Klósz Beáta 

intézményvezető illetményét magasabb 

vezetői megbízása fennállásáig a 

mindenkori éves költségvetés 

elfogadásakor felülvizsgálja és 

határozatban állapítja meg. A vezető 

munkaköri leírásából a háziorvosi 

alapellátással kapcsolatos feladatokat ki 

kell venni. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

93/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Zsidai városrész 

temetőjébe vezető gyalogút 

ingatlan-nyilvántartási kialakítását 

támogatja, az érintett telkekből az 

alábbi táblázat szerinti nagyságú 

területeket, az itt megadott áron 

meg kívánja vásárolni.   
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98 
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0.- 

 

 

   

807.22

5.- 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető     

 

 

94/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a Magyar 

Követeléskezelő Zrt-nek a Szentgotthárdi 

Kaszagyár Rt. „f.a”. felszámolási 

eljárásában fennálló követeléséből 

3.000.000.- Ft mértékű követelés 

megvásárlásával továbbá az ügylet kapcsán 

szükséges engedményezési megállapodás 

megkötésével. Felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert az ezzel kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére, valamint az 

engedményezési és az adásvételi szerződés 

aláírására. 

A tranzakció célja, hogy ezzel a Magyar 

Követeléskezelő Zrt előtt megnyíló 

ingatlanszerzési lehetőség során a 

felszámolás alatt lévő kaszagyári 

ingatlanok közül az engedményezést 

követően a szentgotthárdi 1554 hrsz-ú, 

1820 m2 nagyságú, kivett művelési ágú, 

iparvasút elnevezésű földrészlet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

tulajdonába kerüljön.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

95/2020. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Vas Megye 

Önkormányzatának 10/2017. (XII. 15.) sz. 

rendelete alapján  október 23-a alkalmából 
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adományozható kitüntetésekre nem tesz 

kitüntetési  javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 


