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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. OKTÓBER 27-i ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

 

59/2021. Napirendi pontok felvétele, levétele.      3. 

 

60/2021. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról.         3. 

 

61/2021. Szentgotthárd Város Önkormányzata vagyongazdálkodásának helyzete, a 2022. 

évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása.    3. 

 

62/2021. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.     3. 

 

63/2021. Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről.    6. 

 

64/2021. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, 

feladatairól.         6. 

 

65/2021. 2022. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása.   7. 

 

66/2021. Bérlői tartozások.        7. 

 

67/2021. Egyes keretmegállapodások ellenőrzése elnevezésű belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása.         7. 

 

68/2021. Ingatlanvásárlási kérelem..       8. 

 

69/2021. Szentgotthárd, 0167/71 hrsz-ú ingatlan ügye (Rábaparti kiskertek területe). 

 6. 

 

70/2021. Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 2. ingatlan értékesítése.   8. 

 

71/2021. Helyiségbérleti szerződés megszüntetése, Merkli Bernadett.   8. 
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72/2021. Gotthard-Therm Kft könyvvizsgálói szerződés.    9. 

 

73/2021. Gotthárd-Therm Kft. fejlesztési, karbantartási támogatás iránti kérelem. 9. 

 

74/2021. Helyi védelem alá helyezés – Rábafüzes Hianz ház.    9. 

 

75/2021. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzatának kérelme.  9. 

 

76/2021. Nagyboldogasszony Plébánia világítástechnika, hangosítás korszerűsítéshez 

támogatási kérelem. 10. 

 

77/2021. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme.. 10. 

 

78/2021. Skorpió SE – kérelme. 10. 

 

79/2021. Tűzoltók elismerése. 10. 

 

80/2021. Sportcsarnok térítésmentes átadása. 11. 

 

81/2021. Sömenek István atya életéről és papi szolgálatáról szóló könyv kiadása. 11. 

 

82/2021. Ipari Park Kft. terület értékesítés XANGA Investement & Development Group. 

  11. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

59/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a 

nyílt napirendek közé a „Sportcsarnok 

térítésmentes átadása.” a „Sömenek István 

atya életéről és papi szolgálatáról szóló 

könyv kiadása” valamint a „Ipari Park Kft. 

terület értékesítés XANGA Investement & 

Development Group.” - című 

előterjesztést. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete nem veszi 

tárgysorozatba a „Turisztikai feladatok 

ellátása – az új sportcsarnok és az 

Időutazó Múzeum működtetése ” - című 

napirendi pontot.  

 

 

60/2021. 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 

 

 

61/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesüléséről szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 

Vagyongazdálkodási Irányelveit az 

Előterjesztés  1. számú melléklete 

szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos,  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             valamint: Városüzemeltetési 

vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző 

 

 

62/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.  

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárdi 360. hrsz.-ú, illetve 

375 hrsz-ú útszakaszok Vakarcs 

Kálmán utca felöli végén 

„Elsőbbségadás kötelező” táblák 

kihelyezését. A megvalósításhoz 

szükséges fedezetet 2021. évi 

költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

2. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja a 

Szentgotthárd-Máriaújfalu, 

Hegyalja utca Máriaújfalui út felöli 

végénél „Állj! Elsőbbségadás 

kötelező” tábla kihelyezését. A 

megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2021. évi költségvetése út 

– híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 
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Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

3. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja Szentgotthárd, 

József Atilla utcába a Rákóczi 

Ferenc utcai kereszteződésbe 

forgalomtechnikai tükör 

kihelyezésével. A megvalósításhoz 

szükséges fedezetet 2021. évi 

költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

4. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért a Szentgotthárd, 

Arany János utcában az alábbi 

közlekedésszervezési kérdésekkel: 

 Arany J. utca 1. szám előtt 

megállási tilalom 

visszavonásával; 

 Arany J. utca 1-3. előtt az 

intézmény igényeinek 

megfelelő darabszámú 

dolgozói parkoló 

kijelölésével; 

 Arany J. utca északkeleti 

végében, illetve az Arany J. 

utca 1-3. szám előtt – a 

dolgozó parkolók 

kivételével – fizetőparkoló 

jelzőtáblák kihelyezésével; 

 Arany J. utca 1. szám előtt 

lévő gyalogos-átkelőhely 

biztonságosabbá tétele 

érdekében parkolásra 

használt helyek 

lekerítésével. 

A megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2021. évi költségvetése út 

– híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

5. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért a Szentgotthárd 

Kossuth L. utca 35. hrsz.-ú ingatlan 

(ÁFÉSZ-udvar) kapualjnál és a 

várkerti, illetve a Szentgotthárd 32 

hrsz.-ú ingatlanon lévő parkolók 

átjáróinál lévő behajtani tilos 

jelzőtáblákhoz „kivéve áruszállítás” 

kiegészítő táblák elhelyezésével. A 

megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2021. évi költségvetése út 

– híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 

Felelős:  Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

6. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete kezdeményezi az állami 

közútkezelőnél a 7454. jelű 

Vasszentmihály - Felsőszölnök 

összekötő út Szentgotthárd, 

Széchenyi utca 38., illetve 41-43. 

ingatlanok előtti szakaszán a 

megállási tilalom, helyett 

várakozási tilalom elrendelését.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

7. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete kezdeményezi az állami 

közútkezelőnél a 7458. jelű 
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Kétvölgy – Szentgotthárd 

összekötő úton Szentgotthárd 

irányába az Akasztó domb tetején 

legyen már kihelyezve az 50 km/h 

sebességkorlátozás.  

 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

8. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja Szentgotthárd-

Rábafüzes, Alkotmány út keleti 

végében „kivéve engedély” 

kiegészítő táblával ellátott behajtási 

tilalom elrendelését. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

9. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete nem ért egyet 

Szentgotthárd-Rábafüzes 

városrészen 30 km/h korlátozott 

sebességű övezet kijelölésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

10. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete elviekben egyetért  a 8-as 

számú főút Szentgotthárd-

Rábafüzes, Kodály Zoltán utca 

kereszteződésében közvilágítás 

létesítésével. Az állami közútkezelő 

véleményének, feltételeinek és a 

beruházás várható bekerülési 

költségének ismeretében a végleges 

döntés meghozatala érdekében a 

képviselő-testület 2022. januári 

ülésére a kérdést újra elő kell 

terjeszteni. 

 

Határidő: 2022. januári testületi 

ülés 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

11. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért a Szentgotthárd-

Rábafüzesi kerékpárúton a 

napelemes közvilágítási rendszer 

kiépítésének folytatásával. A 

megvalósításhoz szükséges 

fedezetet 2022. évi költségvetése út 

– híd keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

12. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért Szentgotthárd, 

Pável Á. ltp-re bevezető út nyugati 

oldalán a várakozási tilalom helyett 

a Hunyadi úti kereszteződéstől 20 

méterig megállási tilalom 

elrendelésével. A megvalósításhoz 

szükséges fedezetet 2021. évi 

költségvetése út – híd keret terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2021. december 20. 
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Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

13. 

 Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- kezdeményezi az állami közútkezelőnél a 

7454. jelű Vasszentmihály - Felsőszölnök 

összekötő út Szentgotthárd Mártírok út - 

Széchenyi utca kereszteződésében a 

sebességcsökkentés, illetve a gyalogos-

átkelőhely biztonságosabbá tételének 

kivizsgálását.    
- kezdeményezi a Szentgotthárd, Árpád út 

Rózsa utca, és - Bethlen G. utca 

kereszteződésében lévő forgalomtechnikai 

tükrök beállításának felülvizsgálatát,   

- kezdeményezi a Bethlen utca - Széchenyi 

út kereszteződésétől 20 méteres szakaszon 

megállni tilos tábla kihelyezését.  

 

 

Határidő: 2022. január 31.  

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

63/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az üzemeltető SZET 

Szentgotthárdi Kft.-nek a szentgotthárdi 

temetők üzemeltetéséről szóló 

beszámolóját elfogadja azzal, hogy a 

veszélyhelyzet lejárta után a kegyeleti 

szolgáltatások díját felül kell vizsgálni.  

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

64/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Tájékoztató a személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól szóló testületi 

anyagot megismerte. A Városi 

Gondozási Központ, a Családsegítő- 

és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd, a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje szakmai 

munkáját jónak értékeli és 

köszönetét fejezi ki az intézmények 

vezetőinek és dolgozóinak. A 

Tájékoztatót elfogadásra javasolja a 

fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Társulási Tanácsnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                 Fábián Béláné 

intézményvezető 

                     Dr. Dancseczné Kovács 

Tünde intézményegység-vezető 

                     Uhor Anita intézményvezető 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Városi Gondozási Központ 

intézményében működtetett nem 

kötelező szolgáltatásokat – Támogató 

Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai 

ellátás, Jelzőrendszeres Házi 

segítségnyújtás – továbbra is 

működtetni kívánja és javasolja a 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának a szolgáltatások további 

működésének biztosítását a kistérség 

területén. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 
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65/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2022. január 1. és 2022. 

december 31. közötti időszakra a 

bölcsődei-, az óvodai-, az általános 

iskolai-, a középiskolai-,, valamint 

a felnőtt szociális étkeztetés 

vonatkozásában 8,5 %-os mértékű 

nyersanyagnorma emelést határoz 

meg. 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - 

testülete javasolja a Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának, 

hogy a fenntartása alá tartozó 

Városi Gondozási Központban a 

felnőtt szociális étkeztetésben az 

élelmezési nyersanyagnormát 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának javaslata 

szerint fogadja el. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

66/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 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.  

Tekintettel a bérlakásokban lakók 

lakbér-, közös költség, felújítási 

hozzájárulás tartozások folyamatos 

növekedésére a képviselő – testület a 

következőket határozza meg a SZET 

Szentgotthárdi Kft felé: 

a) amennyiben egy bérlakásban a 

bérlő(k) tartozása eléri a 250.000.- 

Ft-ot és a bérlő(k) nem köt(nek) 

részletfizetési megállapodást vagy a 

tartozás rendezése érdekében nem 

tesz(nek) konkrét lépéseket, akkor a 

tartozás behajtása érdekében a jogi 

eljárást azonnal el kell indítani. 

Ettől eltérni csak kivételesen 

indokolt esetben, az önkormányzat 

képviselőivel történt külön 

egyeztetés esetén lehet.  

b) a SZET Szentgotthárdi Kft 

ügyvezetőjének a 

vízműszolgáltatóval való 

egyeztetés  alapján meg kell 

vizsgálnia annak lehetőségét, hogy 

az önkormányzati bérlakásokban a 

bérlők közvetlenül a szolgáltatóval 

legyenek jogviszonyban és a 

vízdíjat közvetlenül a 

szolgáltatónak fizessék. Ennek 

technikai feltételei és költségei is 

vannak amelyek megteremtését 

majd vizsgálni kell. Az 

ügyvezetőnek erre vonatkozóan 

2021. december 31-ig kell jelentést 

készítenie a Képviselő – testület 

számára.  

  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

67/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az „Egyes 

keretmegállapodások ellenőrzése” 

elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 
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Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

– jegyző 

 

 

68/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 26 .sz. alatti társasházban 

lévő 1031/A/8 hrsz-ú raktár megnevezésű 

1/1 arányban az Önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlant értékesítésre 

kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát forgalmi 

értékbecslés alapján a következő ülésen 

határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés 

legkésőbb 2021. november 15. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

 

69/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 
1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

45/2021. sz. határozat 2 pontját 

visszavonja.   

2./   Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

45/2021. sz. határozat 3. pontját az alábbi 

szövegezéssel fogadja el:  

„3.) A Szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 

kert, rét és közforgalom elől el nem zárt 

magánút telekmegosztása 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Magyar Állam tulajdonában és Nemzeti 

Földügyi Központ kezelésében lévő 

Szentgotthárd, külterület, 0167/71 hrsz-

ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212,09 Ak 

értékű, kert, rét és kivett közforgalom elől 

el nem zárt magánút megnevezésű, 

ingatlan megosztását, mely megosztást 

követően kezdeményezi a 2610 m2 

területű „kivett közforgalom elől el nem 

zárt magánút” térítésmentes tulajdonba 

adását a Nemzeti Földalapról szóló 2010. 

évi LXXXVII. törvény  21.§. (5) 

bekezdése alapján önálló helyrajzi számon 

nyilvántartott út fenntartása céljából.  

Felkéri a városüzemeltetést a szükséges 

változási vázrajzok elkészíttetésére. 

A telekmegosztással és az ingatlan 

térítésmentes tulajdonba adásával 

kapcsolatosan felmerülő összes költséget 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza 

Huszár Gábor polgármestert az ügylet 

megvalósításának érdekében szükséges 

valamennyi intézkedés megtételére, és a 

szerződés aláírására”. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. 

Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 

 

 

70/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező 9970 

Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 2. sz. 

alatti. 1162/A/2 hrsz-ú , 38 m2 alapterületű 

1 szobás, komfortos lakást  nem értékesíti.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés 

legkésőbb 2021. november 15. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

vezető-főtanácsos 

 

 
71/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező 
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Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 

1386/2/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 

2011.10.21-n megkötött és azóta többször 

módosított bérleti szerződés Merkli 

Bernadett 9970 Szentgotthárd, Parkerdő u. 

7., egyéni vállalkozóval közös 

megegyezéssel megszüntetésre kerüljön 

2021. október 31. napjával. A 

rezsiköltségeket eddig a napig Merkli 

Bernadett köteles rendezni.  
 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

72/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete arra tekintettel, hogy a 

Gotthárd Therm Kft Elvika Könyvvizsgáló 

és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel kötött 

megbízási szerződése 2021. december 31-

vel lejár, úgy határoz, hogy a 

könyvvizsgáló megbízását 2024. december 

31. napjáig meg kell hosszabbítani.   

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Nagy Gergely ügyvezető 
 

 

73/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gotthárd Therm Kft. 

képviselője által benyújtott fejlesztési, 

karbantartási támogatás iránti kérelmet 

megismerte.  

Az igények közül a kérelemben felsorolt 

legfontosabb, halaszthatatlan feladatok 

elvégzéséhez 15 millió Ft összegű egyszeri 

támogatást biztosít. A támogatás fedezete: 

a 2021. évi költségvetés tartalék kerete. 

A Képviselő - testület szorgalmazza, hogy 

az ügyvezető készítse elő a beléptető 

rendszer átalakítását olyan mértékben, 

hogy a következő karbantartási leállás 

idején az átállás megvalósítható legyen.  

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Nagy Gergely Igazgató 

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

74/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd 

Rábafüzes városrészen a Szentgotthárd, 

Móra Ferenc u. 3. szám alatti, a 

szentgotthárdi 2222/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlan – jelen pillanatban is 

Hianz tájházként működtetett kiállító 

helynek otthont adó épület – helyi védelem 

alá helyezésének kezdeményezésével, az 

ingatlan helyi védelem alá helyezését 

támogatja.  

 

A Képviselő-testület elrendeli továbbá egy, 

a hatályos jogszabályi feltételek alapján 

íródott, új településkép-védelmi rendelet 

alkotásának megindítását és 

egyeztetésének államigazgatási eljárásban 

történő lefolytatását, a kérelmen felül 

keletkezett egyéb tartalmak rögzítésével 

együtt.  

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető     

 
 

75/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete  a Rábakethelyi 

Városrészi Önkormányzat kérelmét 

támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy az 

51/2021. számú képviselő-testületi 
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határozat g. pontja értelmében elnyert 

350.000,- Ft összeget a Radnóti úti 

játszótéren kialakítandó közösségi 

szalonnasütő költségeinek finanszírozására 

használhassa fel. Az SZT/321-43/2021. sz. 

támogatási szerződést jelen határozat 

szerint módosítani kell.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

   Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző  

 
 

76/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony Plébánia részére 

5.000.000 Ft értékű támogatást nyújt a 

szentgotthárdi Nagyboldogasszony 

(Barokk) plébániatemplom 

világítástechnikai, hangosítási 

rendszerének  korszerűsítéshez. 

Forrás: a 2021.évi költségvetés Városi 

Alap keret. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Kovács  Ágnes pénzügyi vezető 

 
 

77/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete A Szentgotthárdi 

Muzsikáért Alapítvány kérelmét – amely a 

Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola 

fennállásának 40. évfordulója alkalmából 

rendezendő ünnepség támogatására irányul 

– 500.000, Ft-tal támogatja. Az összeget  

2021. november 20. napjáig át kell utalni a 

Támogatott által megjelölt bankszámlára 

abban az esetben, ha a rendezvény 

megtartásának az esetleges járványhelyzet 

miatt akadálya nem lesz. A támogatás 

elszámolásának határideje: 2021. december 

31.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

   Szép Renáta külkapcsolati és 

koordinációs ügyintéző  

 
 

78/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Skorpió Kick Box SE 

Szentgotthárd kérelmét támogatja és az 

egyesület sportolója, Bedi Miklós 

Utánpótlás Európa Bajnokságon való 

részvételének költségeihez 100.000, - Ft-ot 

biztosít a 2021. évi Diáksport keret terhére, 

azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzatot 

az erre rendelkezésre álló felületein 

támogatóként tünteti fel.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

                  Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

 

 

79/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetőjének kérelmét támogatja és a 

Körmendi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségen dolgozók közül szolgálatot 

teljesítő két személy 2021. évi 

jutalmazásához 150.000.- Ft támogatást 

biztosít a tartalék keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Kovács Ágnes Pénzügyi vezető 
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80/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 

térítésmentesen átadja a 9970 

Szentgotthárd, Kossuth Lajos 57. szám 

alatti, a szentgotthárdi 93/2/A helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott sportcsarnokot 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

részére, és ezzel párhuzamosan 

felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert 

az előterjesztés mellékletében szereplő 

„Felépítmény térítésmentes átadásáról” 

szóló szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

81/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a 

Rábatótfalun élő Sömenek István atya 

életéről és papi szolgálatáról szóló könyv 

kiadását, és a költségekhez hozzájárul: 

100.000 forintot elkülönít erre a célra a 

költségvetésben a tartalék keret terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

82/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat 100%-os  tulajdonában álló 

Szentgotthárdi Ipari Park KFT. a 

Szentgotthárdi Ipari Parkban lévő, a Kft 

tulajdonát képező szentgotthárdi 1614/4 

hrsz-ú ingatlan megosztásának átvezetése 

által létrejött 1614/6 hrsz-ú 8 ha 9309 m2 

területű ingatlanból az annak további  

megosztása után - amikor az 1616 hrsz-ú 

közút folytatásában lévő, rendezési terv 

szerinti útterületet mérik ki és veszik ki a 

területből - fennmaradó területrészeket 

értékesítse 6 Euro+Áfa/m2 áron a XANGA 

Investement & Development Group 

részére.  

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Gál 

József SZIP Kft. ügyvezető 

Határidő: közlésre azonnal 

 

 

 

 


