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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. SZEPTEMBER 15-i ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

 

36/2021. Napirendi pontok felvétele, zárt ülés elrendelése.    3. 

 

37/2021. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

munkájáról.         3. 

 

38/2021. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának I. félévi 

teljesítéséről szóló beszámoló.       3. 

 

39/2021. Környezetvédelmi beszámoló. A helyi környezet- és természetvédelem 

szabályairól szóló rendelet módosítása.      3. 

 

40/2021. A SZEOB éves beszámolója.       4. 

 

41/2021. Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme.     4. 

 

42/2021. Új sportcsarnok öltöző berendezésének beszerzése.    4. 

 

43/2021. Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály kérelme.     4. 

 

44/2021. Sztg. Széll K. tér 21. társasház ingatlanrész értékesítése.   5. 

 

45/2021. Sztg. 0166/1 és 0167/71 hrsz-ú ingatlan ügye. (Rábaparti kiskertek területe). 

           5. 

 

46/2021. Szentgotthárdi 0722/36 hrsz-ú, szántó értékesítése Hevesi Loretta.  6. 

 

47/2021. Helyiségbérleti szerződés megszűntetése, Petrovics István.   6. 

 

48/2021. Első lakáshoz jutók támogatása.       7. 
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49/2021. Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés 

módosításának kérelme.        7. 

 

50/2021. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2022.     8. 

 

51/2021. Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap felosztása.   8. 

 

52/2021. A Kerthelyiség helyreállítás kiegészítő költségei.    9. 

 

53/2021. „Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele” cím odaítélésére 

javaslat I.    10. 

 

57/2021. A kaszagyári terület tehermentesítésével kapcsolatos feladatok. 10. 

 

58/2021. A SZIP Kft ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása. 10. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

 

36/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a 

nyílt napirendek közé a „Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató 

alap felosztása.” a „A Kerthelyiség 

helyreállítás kiegészítő költségei.” 

valamint a zárt napirendek közé a „A 

kaszagyári terület tehermentesítésével 

kapcsolatos feladatok.” a „A SZIP Kft 

ügyvezető igazgatói munkakörének 

ellátása.” című előterjesztést. Zárt ülésen 

tárgyalja a „„Szentgotthárd Város 

Képviselő-testületének Díszoklevele” cím 

odaítélésére javaslat I.” a „„Szentgotthárd 

Város Képviselő-testületének 

Díszoklevele” cím odaítélésére javaslat 

II.”. a „Kitüntetési javaslat az „Idősek az 

idősekért” címre.” és a „Kitüntetési 

javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által 

október 23-a alkalmából adományozható 

díjakra.” - című előterjesztést. 

 

 

37/2021. 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 
 

 

38/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2021. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót 

megismerte, és elfogadja az abban 

foglaltakat. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 

 

39/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. 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 elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy: 

- a képviselő – testület megköszöni a 

polgármester és az alpolgármester 

közreműködését a hulladékszállítási 

ügyben korábban tett eredményes 

lépéseik miatt; 

- ugyanakkor kezdeményezi, hogy a 

Szentgotthárd családi házas 

területein a szelektív 

hulladékszállítás visszatérjen a 

korábbi két heti szállítási rendhez,  

- kezdeményezi, hogy a 

veszélyhelyzet utáni is maradjon 

fenn a kerti hulladékégetés  

szabályozott  rendje    

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető 
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40/2021. 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 

2020/2021-es nevelési évről” c. 

beszámolót az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

Varjuné Molnár Katalin SZEOB 

igazgató 
 

 

41/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szombathelyi 

Tankerületi Központ kérelmét abban a 

formában tudja  támogatni, hogy a 

Tankerületi  

Központ által iskolai képzőművészeti 

képzés céljából a Szentgotthárd, Széll K. 

tér 23. alatti bérbe vett, a Szentgotthárd és 

Vidéke ÁFÉSZ tulajdonában lévő 

helyiségre az oktatási tevékenység mellett 

egy  külön együttműködési megállapodás 

keretében az oktatási tevékenységet nem 

zavarva, szervezett keretek között 

szentgotthárdi  civil szervezetek és 

szentgotthárdi polgárok részére is 

rendelkezésre áll képzőművészeti 

tevékenység végzéséhez.  Szentgotthárd 

város Önkormányzata az idei 

költségvetésben az év végéig hátralévő 

időre havi 50.000, - Ft -ot elkülönít a 

bérleti díj megfizetéséhez de ennek 

tényleges kifizetésére az együttműködési 

megállapodás aláírását követően kerül sor. 

Az összeg kifizetése a költségvetési 

tartalék terhére történik. A bérleti díj 

összegét a 2022 évi költségvetésben is 

tervezni kell.  

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 
 

42/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Új Kézilabda 

Csarnok (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57. 

szám alatt) öltöző bútorainak beszerzésére 

bruttó 3.104.400, - Ft-ot különít el 

költségvetési tartalék terhére, amit abban 

az esetben lehet felhasználni, ha a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klub átadja a 

sportcsarnokot Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

43/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 

tekeszakosztály kérelmét támogatja és a 

szakosztály számára az európai NBC 

kupán való induláshoz 1.500.000, - Ft 

támogatást biztosít a költségvetési tartalék 

terhére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 
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44/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 9970 

Szentgotthárd, Széll K. tér 21. sz. alatti, 

ténylegesen a társasházban  lévő 

szentgotthárdi 32/A/8 hrsz-ú lakás 

ingatlanhoz tartozó földszinti előtér és 

lépcsőház területének, (összesen 10,53 m2)  

értékesítéséhez a MOHL-Gotthárd Ingatlan 

Kft. által készített értékbecslésében 

szereplő 754.506.-Ft vételáron Megyeri 

Eszter és Megyeri Ágnes mint a 9970 

Szentgotthárd, Széll K. tér 21. A. lh. I/1. 

szám alatti lakásingatlan tulajdonosai 

részére történő értékesítéséhez.  

A Képviselő-testület hozzájárul az 

értékesítéshez kapcsolódóan a társasházi 

alapító okirat módosításához, valamint a 

vételár társasház számlájára történő 

befizetéséhez. Az Alapító Okirat 

módosításához szükséges aláírásra 

felhatalmazza a polgármestert. 

Az értékesítéshez és a társasházi alapító 

okirat módosításához kapcsolódó ügyvédi, 

földhivatali költségek a kérelmező feleket 

terhelik. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

45/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ A szentgotthárdi 0166/1 hrsz- 

magánút térítésmentes tulajdonba 

vétele 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Magyar Állam tulajdonában és Nemzeti 

Földügyi Központ kezelésében lévő 

Szentgotthárd, külterület, 0166/1 hrsz-ú. 

8321 m2 területű kivett magánút 

megnevezésű ingatlan térítésmentes 

tulajdonba adását a Nemzeti Földalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  21.§. 

(5) bekezdése alapján önálló helyrajzi 

számon nyilvántartott út fenntartása 

céljából. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert az ügylet 

megvalósításának érdekében szükséges 

valamennyi intézkedés megtételére, és a 

szerződés aláírására. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyúttal hozzájárul az  előterjesztés 4. sz. 

mellékletét képező „Kérelem, nemzeti 

földalapba tartozó földrészlet térítésmentes 

tulajdonba adása iránt” dokumentum 

Huszár Gábor polgármester által történő 

aláírásához.  

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. 

Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz 

András városüzemeltetési vezető 

 

 

2./ A szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 

kert, rét és közforgalom elől el nem zárt 

magánút megvásárlása  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Magyar Államtulajdonában 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 

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 a jogügylet 

megvalósításának érdekében szükséges 

valamennyi intézkedés megtételére, és az 

adásvételi szerződés aláírására. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul az 

előterjesztés 5. sz. mellékletét képező 

„Ajánlat a Nemzeti földalapba tartozó 
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földrészlet vételére” dokumentum Huszár 

Gábor polgármester által történő 

aláírásához.  

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. 

Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz 

András városüzemeltetési vezető 

 

 

3./ A szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 

kert, rét és közforgalom elől el nem zárt 

magánút telekmegosztása 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete –amennyiben a jelen 

határozat 2. pontjában szereplő adásvétel 

nem valósul meg - 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 

önkormányzati 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 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 

 
 

46/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

0722/36 hrsz-ú, 2005 m2 területű, 1,88 

AK értékű, kivett szántó művelési ágú, 

kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

ingatlant Hevesi Loretta 9970 

Szentgotthárd, Hétház u. 6. sz. alatti lakos 

részére értékesíti. Az eladási ár: 75.000.- 

Ft. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és 

annak Földhivatalnál történő átvezetése a 

vevő feladata és az ezzel felmerült költség 

is a vevőt terheli.   

A vételárat egy összegben, az elővásárlási 

és előhaszonbérleti jog gyakorlása 

érdekében az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton 

történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rendelet alapján az elővásárlásra 

jogosult jognyilatkozatának megtételére 

nyitva álló határidő lejártát követő 8 

napon belül kell megfizetni az 

Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél 

vezetett 11747068-15421481 számú 

bankszámlára, amennyiben a megadott 

határidőn belül elővásárlásra jogosulttól 

jognyilatkozat nem érkezett. 

A határidő elmulasztása jogvesztő 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

47/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező  

Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti, 

szentgotthárdi 1572 hrsz-ú épületben lévő 

85 m2-es üzlethelyiségre Petrovics István 

egyéni vállalkozóval (8229 Csopak, 

Paloznaki u. 8/B. alatti lakos) 2004. május 

28-án megkötött és azóta többször 

módosított határozatlan idejű bérleti 

szerződés közös megegyezéssel 

megszüntetésre kerüljön 2021. június 30. 

napjával. Az ezen időpontig felmerült 
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rezsiköltségeket Petrovics István köteles 

rendezni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 

48/2021. 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:  

 

Janzsó Ferenc (szül.: Körmend, 

1991.04.15. an.: Varga Andrea) és 

házastársa Janzsó-Mester Anita (szül. név: 

Mester Anita,: szül.: Körmend, 1995.06.21. 

an.: Paár Ildikó) 9970 Szentgotthárd, 

Tótfalusi u. 56. szám alatti lakosok részére, 

a szentgotthárdi 4098 hrsz-ú, természetben: 

Szentgotthárd, Tótfalusi u. 56. sz. alatti 

lakóházas ingatlan vásárlásához. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre: 2021. október 30. 

Felelős: Doncsecz András 

városüzemeltetési vezető, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos 

 

 
49/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 

jóváhagyja a Szentgotthárd, Hunyadi u. 

3/B. fszt. 3. sz. alatti, a szentgotthárdi 

1386/2/A/16 hrsz-on nyilvántartott, 

üzlethelyiségre 2015. április 20-n 

egységes szerkezetbe foglalt és azóta 

módosított Bérleti szerződés jelen 

előterjesztés 2.sz. melléklete szerint 

2021.08.25-n kelt módosítását.   

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - 

testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 

3/B. fszt. 3. sz. alatti, szentgotthárdi 

1386/2/A/16 hrsz-on nyilvántartott,  

önkormányzati tulajdonban lévő 

üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben 

szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum 

bérleti díj: nettó 120.000.- 
Ft/hó+27% Áfa, összesen: 152.400.-

Ft/hó.   
A bérlet időtartama határozatlan idejű 

3 hónap felmondási idővel.  

A bérleti jogviszony várható kezdő 

időpontja 2021.12.01. 

A pályázat beérkezésének határideje 

2021. október 12.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 

2021. októberi testületi ülés. azzal, 

hogy amennyiben eddig az időpontig 

nem érkezik ajánlat, akkor a 

bérleményt automatikusan  tovább kell 

hirdetni. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a 

helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legmagasabb 

ajánlatot adó ajánlattevő javára dönt 

amennyiben a folytatni kívánt 

tevékenységi kör a Képviselő – testület 

számára megfelelő.  Amennyiben a 

legjobb ajánlattevővel a 

szerződéskötés nem valósul meg, úgy 

a soron következő legmagasabb bérleti 

díjat ajánló ajánlattevővel történik meg 

a szerződéskötés amennyiben az általa 

megadott tevékenységi kör megfelel a 

képviselő – testület számára és 

amennyiben ajánlata eléri a 

meghirdetett minimum bérleti díjat. A 

bérleti ajánlatot pontos forintösszeg 

megjelölésével kell  benyújtani.  

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi 

bérleti díjnak megfelelő óvadék 

megfizetését is a bérleti szerződés 

megkötésével egyidejűleg. 

A bérleti díj az előző évi infláció 

mértékével automatikusan emelkedik. 
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A képviselő-testület a számára nem 

megfelelő tevékenységi kört 

tartalmazó pályázat esetén új 

pályázatot írhat ki. Amennyiben a 

megadott határidőig pályázat nem 

érkezik, és az üzlethelyiséget tovább 

kell hirdetni, úgy a pályázat 

beérkezésének következő határideje 

2021.11.08.,  a pályázatok 

elbírálásának határideje: 2021. 

novemberi testületi ülés. 
 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji 

Zsolt vezető-főtanácsos 

A kivonat hiteléül: 

Szentgotthárd, 2021.szeptember 15. 

 

 

50/2021. 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 

2022. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat 

beküldési határideje: 2021. október 

01. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrás v. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójában összesen  600.000,- Ft  

támogatást nyújt a pályázóknak, 

melynek fedezetét a 2022. 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 2022. évi 

fordulójában  

 10  főt részesít ösztöndíjban, 

 

Határidő : 2021. december 06. 

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: 2021. 

novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  dr. Harag László elnök 

              dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrás v. 

 
 

51/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Civil- és városrészi alap 

keret terhére a(z) 

 

b.) SZEMLE Egyesület „Tárló” 

Kultúra és művészet helyi 

dimenziói program szervezésére 

irányuló kérelmét 198.000,- Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2021. szeptember 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  
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Elszámolási határidő: 2021. 

december 31.    

 

c.) Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület adventi szeretet 

program szervezésére irányuló 

kérelmét 130.000,-  Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2021. november 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. 

december 31.    

 

d.) A Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány Keserű Balázs CD-

jének kiadására és 

koncertsorozat szervezésére 

irányuló kérelmét 450.000,- Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2021. szeptember 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. 

december 31.   

 

e.) Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület Szivárvány kórus 

jubileumi ünnepségének 

szervezésére irányuló kérelmét 

100.000,- Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2021. 

szeptember 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2021. 

december 31.   

 

f.) Szentgotthárd Énekegyesület 

tároló szekrény beszerzésére 

irányuló kérelmét 130.000,-  Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2021. szeptember 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére. 

Elszámolási határidő: 2021. 

december 31.   

 

g.) Rábakethely Városrészi 

Önkormányzata karácsonyi 

program szervezésére irányuló 

kérelmét 350.000,-  Ft-tal 

támogatja. A rendezvényhez 

kapcsolódó számlákat a Pénzügy 

részére fizetési határidőn belül 

kell eljuttatni.   

h.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a Harmónia 

Egészségvédő Kör kérelmét, a 

46.716,- Ft maradványösszeget a 

25 éves jubileum alkalmából 

megjelenő receptfüzetre 

fordíthatják.  

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést 

köt a támogatottal, aki az abban foglaltak 

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 

 

 

52/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete biztosítja 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 pályázati projekt 

megvalósításával kapcsolatban felmerült 

kiegészítő munkák költségét mindösszesen 

(bruttó) 3.796.284,- Ft összegben a 

költségvetési tartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és Térségi 

Erőforrások v.  

              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

53/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „Szentgotthárd Város 

Képviselő-testületének Díszoklevelét” 

adományozza Msgr. Rezonja Ferenc – a 

Muraszombati Püspökség nemzetiségekért 

felelős püspöki helynök, a szlovéniai 

Razkrizje plébánosa  részére a 

Szentgotthárd városban bemutatott szlovén 

nyelvű szentmisék kapcsán végzett 

lelkiismeretes és áldozatos tevékenysége 

elismerésének jeléül arra tekintettel, hogy 

tevékenységével hozzájárul a 

Szentgotthárdon és környékén élő szlovén 

nemzetiségi közösség megerősödéséhez. 

 

Határidő: a díszoklevél átadására: 

2021. szeptember 19-i városi 

szentmisén 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

 

57/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő – testülete a Szentgotthárdi 

Kaszagyár Rt. „F.a.” Szentgotthárd, Május 

1. úti gyárterületen a felszámolási eljárás 

befejezése után a  gyárterület 

Szentgotthárd város Önkormányzatának 

tulajdonába kerülését követően a 

következő feladatok elvégzését látja 

szükségesnek és finanszírozandónak: 

1.) A gyárterület talajszennyezettség-

mentesítése: talajcsere végzése a 

szennyezéssel érintett területeken a 

föld megfelelő tárolóba 

szállíttatásával és helyette 

szennyezettségtől mentes talaj 

behozatala a területre; valamint a 

gyártelepen található vegyi 

anyaggal teli hordók 

megsemmisítőbe szállítása és 

megsemmisíttetése.  

2.) A gyárterületen álló épületek és 

építmények felmérésének 

elvégzése, a bontási tervek 

elkészítése és a bontási engedélyek 

megszerzése.  

3.) A bontási engedélyek birtokában a 

bontási feladatok elvégzése 

Tekintettel arra, hogy a felsorolt 

tevékenységek végzésére közbeszerzési 

vagy beszerzési eljárást kell lefolytatni, így 

az eljárások előkészítése illetve a 

közbeszerzési/beszerzési eljárások, 

feltételes közbeszerzési eljárások 

lefolytatásához szükséges előkészítő 

feladatok elindítására felhatalmazza 

Huszár Gábor Polgármestert.   

A volt Szentgotthárdi Kaszagyár 

területének mentesítési illetve fejlesztési 

feladatainak finanszírozásához 

Magyarország Kormányától további 

finanszírozási segítséget kell kérni – az 

ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére 

felhatalmazza Huszár Gábor 

Polgármestert.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

 

58/2021. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő- 

testülete 2021. szeptember 01. 

napjától 2026. augusztus 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra 
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Gál Józsefet  (születési név: Gál 

József, születési hely: 

Zalaegerszeg,  születési idő: 1975. 

02. 10.;  anyja születési neve: 

Németh Gyöngyi,  lakcíme: 9970 

szentgotthárd, Máriaújfalui út 90.) 

a Szentgotthárdi Ipari Park 

Gazdaságfejlesztő és Beruházó  

Kft. (Cégjegyzékszáma: 18 09 

102975, Székhelye: Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11.) ügyvezetőjévé 

önálló képviseleti és cégjegyzési 

joggal megválasztja. Díjazása:  

60.000.- Ft/hó. A Képviselő-

testület felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert arra, hogy  a 

szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor 

polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – 

testülete Huszár Gábor 

polgármestert felhatalmazza a 

Szentgotthárdi Ipari Park 

Gazdaságfejlesztő és Beruházó  Kft 

ügyvezetőjének ismételt 

megválasztása kapcsán  a 

dokumentumokban szükségessé 

váló változások aláírására, a 

változásbejegyzéshez szükséges 

iratok az aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor 

polgármester 

 


