
Szentgotthárd város önkormányzata képviselő-testülete  
2022. december 14-i ülésének határozatai 

 
 
 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-220/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

220/2022. 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 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-221/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

221/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető  
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-222/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

222/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1.)      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a Gotthárd- Therm Kft., a Vasivíz ZRt., a SZET Szentgotthárdi KFT, a SZIP Kft., a 
Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft.,  

- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány; 
- a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő bizottságának elnöke, a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának 

tagja, a Régióhő Kft. felügyelő bizottsági tagja, a SZET Szentgotthárdi Kft. felügyelő 
bizottságának elnöke, a SZIP Kft. felügyelő bizottságának elnöke, a Szentgotthárdi 
Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke 
2022. évi munkájáról szóló, az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti beszámolóit 
elfogadja.  
Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a 
hatékony, jó együttműködésre 2023. évben is számít.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete felkéri a Régióhő Kft., 
az Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért és a Brenner János Emlékhely Alapítvány 
képviselőit, hogy elmaradt beszámolójukat a 2023. januári testületi ülésre pótolják.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-223/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

223/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja a Farkasfa, 
Máriaújfalu, Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, Rábatótfalu, Rábafüzes és Jakabháza 
településrészi önkormányzatok 2022. évi munkájáról szóló beszámolókat. Megköszöni a 
részönkormányzati vezetőknek és a részönkormányzatok tagjainak  munkáját - elismerését és 
köszönetét fejezi ki a településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil 
szervezeteknek a 2022. évben végzett tevékenységükért.  
 
Határidő: a közlésre azonnal  
Felelős: közlésért: Huszár Gábor polgármester 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-224/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

224/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város Ifjúsági 
Tanácsa 2022. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és az alábbi kiegészítéssel 
fogadja el: 
 

• Felkéri az Ifjúsági Tanácsot, hogy keressen kapcsolatot a szlovén mellett az ausztriai 
határközeli ifjúsági és egyházi szervezetekkel is. 

• Köszöni az Ifjúsági Tanács egész éves munkáját. 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-225/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

225/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Sütő Ferencnek a 
Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Önkormányzati tanácsnokának a 2022. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, az abban leírtakat elfogadja. Köszöni Dr. 
Sütő Ferenc Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyházi Ügyek Önkormányzati tanácsnokának az egész 
éves lelkiismeretes és szorgalmas munkáját.  
 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-226/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

226/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervét az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint, a következő módosításokkal: 
 

 
•  A januári Képviselő-testületi ülésre javasol soron kívüli belső ellenőrzési vizsgálatot a 

Gotthárd-Therm Kft. számára konkrét célra nyújtott önkormányzati pénzeszközök 
felhasználásáról.  
 

• Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2022. évi beszámolói 
(zárszámadás) jóváhagyásnak tárgyalása a 2023. április 26. Képviselő- testület ülésén 
történjen. 

 
• A 2023. január 25-i Képviselő- testületi ülés helyett másik időpont: 2023. január 31. 

legyen - hozzá igazítva a bizottsági üléseket.  
 

• Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési, 
gazdaságélénkítő program áttekintésének tárgyalása a 2023. május 31. Képviselő- 
testület ülésén történjen. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester    
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-227/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

227/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd városban 
biomassza távfűtőmű létesítésével kapcsolatos tanulmányterv elkészítését nem 
támogatja, viszont tapasztalatgyűjtést javasol az országban hasonló nagyságú 
településeken működő biomassza távfűtőművek körében. 

 
Határidő: Tanulmányterv elkészíttetésére 2023. február 28.  
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szentgotthárd 
városi közvilágítás energia-felhasználását csökkentő megoldási lehetőségek 
vizsgálatával, amelyről a képviselő-testület 2023. januári ülésére előterjesztést kell 
készíteni részletesen kidolgozva a közvilágítási energiafelhasználás csökkentésének 
lehetőségeit, az ezekkel elérhető megtakarításokat és az ezekhez szükséges 
ráfordításokat. 
 
Határidő: 2023. januári képviselő-testületi ülés 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint módosításokkal elfogadja „Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Energia megtakarítási intézkedési terve – 2022. december 15-től” című dokumentumot. 
 
Határidő: 2022. december 15.  
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
 

 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szentgotthárd 
Szt/165-228/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

228/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerint, azzal a módosítással, hogy az Ellenőrizendő folyamatok oszlopának 2. sorában a 
Hivatali telefonok használatának ellenőrzése a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatalra is terjedjen ki; a 4. sorban a Béren kívüli juttatások ellenőrzése a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál is vizsgálni kell. 
 
 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 
   Kovács Renáta – belső ellenőr 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-229/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

229/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.-vel a parkolási közszolgáltatási feladatok ellátására 
vonatkozó 5 évre - 2023. január 01-től – 2028. december 31-ig határozott időre - szóló 
szerződést jóváhagyja. Egyben felhatalmazza a polgármestert a parkolási közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-230/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

230/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a hétközi és 
hétvégi központi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében tárgyban 
Szentgotthárd Város Önkormányzata - a jelenlegi szolgáltatási szerződés megszüntetését 
követően, a 2023. január 01. naptól kezdődő időszakra - az előterjesztés tartalma szerinti 
szolgáltatási szerződést kösse meg a Morrow Medical Zrt-vel. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
              Kovács Ágnes pénzügyi vezető 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-231/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

231/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért a  Szentgotthárd, 
Széll K. tér 2-4. (Gimnázium) fszt. 2 sz. alatti, a szentgotthárdi 1376/2/A/2 hrsz.-on 
nyilvántartott sportcsarnok és a  Szentgotthárd, Széll K. tér 2-4. fszt. 3 sz. alatti, a 
szentgotthárdi 1376/2/A/3 hrsz.-on nyilvántartott lakás megnevezésű ingatlan 2023.01.01-től  
a Szombathelyi Egyházmegye részére történő vagyonkezelésbe adásával.  
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete nem ért egyet a  
Szentgotthárd, Füzesi u. 3. fszt. 2. sz alatti, a szentgotthárdi 7/2/A/2 hrsz-ú sportcsarnok 
megnevezésű ingatlan Szombathelyi Egyházmegye részére történő vagyonkezelésbe 
adásához. Fél év múlva újra meg kell vizsgálni a működtetésének költségeit. A 2023. januári 
Képviselő-testületi ülésre elő kell terjeszteni egy a sportcsarnokokra vonatkozó bérleti díj 
kalkulációt is. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-232/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

232/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a szentgotthárdi 
0167/69 hrsz-ú, 335 m2 területű, kivett önkormányzati út megnevezésű, 1/1 arányban az 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletben található 
térképvázlaton ferde vonalazással jelölt 241 m2-es területrész megosztását, és a 
forgalomképtelen vagyonkörből történő kivonását követően 360.000,- Ft, eladási áron való 
értékesítését.  
Az ingatlan megosztására a WestAlp-Immo Kft.-től (9970 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 75.), 
mint a szentgotthárdi, 0167/80 hrsz-ú ingatlan tulajdonosától –mint kérelmezőtől- történő 
elfogadó nyilatkozat beérkezését követően kerülhet sor.  A megosztással és az értékesítéssel 
járó költségek a kérelmező felet terhelik. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 
vezető-főtanácsos 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-233/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 14-én 10:30 órakor megtartott nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

233/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 275 
hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb vonatkozásában az alábbi településrendezési 
illeszkedési követelményeket állapítja meg: 

 
A szentgotthárdi 275 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömböt a Szentgotthárd város 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.) 
Önkormányzati rendelet szerinti beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület - 
Lkek-O3 jelű építési övezetbe kell sorolni.  Vonatkoznak rá az önkormányzati 
rendeletben erre az építési övezetre megállapított előírások.   

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 275 

hrsz.-ú ingatlanon többlakásos lakóépület létesítésére irányuló beruházás 
megvalósítását elviekben támogatja. A beruházás kapcsán azonban a szentgotthárdi 
257 hrsz.-ú, Kis utca elnevezésű közút és a Kis utca környezetében levő csapadékvíz 
elvezető rendszer fejlesztésére van szükség. Szentgotthárd Város Önkormányzata, 
mint a szentgotthárdi 257 hrsz.-ú közút (Kis utca) és a Kis utca környezetében levő 
csapadékvíz elvezető rendszer tulajdonosa rögzíti, hogy a fejlesztéshez forrásokkal 
nem rendelkezik, a fejlesztés műszaki tartalmáról, finanszírozásáról a beruházóval 
előzetesen megállapodást kell kötni. 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 272 és 
274 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömb vonatkozásában az alábbi 
településrendezési illeszkedési követelményeket állapítja meg: 

 
A szentgotthárdi 273 és 274 hrsz.-ú telket magába foglaló telektömböt a Szentgotthárd 
város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2016.(VI.30.) 
Önkormányzati rendelet szerinti beépítésre szánt terület – kertvárosias lakóterület - 
Lkek-O2 jelű építési övezetbe kell sorolni.  Vonatkoznak rá az önkormányzati 
rendeletben erre az építési övezetre megállapított előírások, az alábbi kiegészítéssel: 
Azon telkek, melyek megközelítésére a Nyírfa utcára csatlakozó, tervezett feltáró út 
szolgál, csak annak tényleges kiépítése után építhetők be.     
 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat 
szabályozási tervlapjai szerinti Lkek-O-SZ1, Lkek-O-SZ2, Lkek-SZ1 és Lkek-SZ2  
jelű építési övezeti jeleket, a helyi építési szabályzatnak az Előterjesztés 3.sz. 
melléklete vonatkozásában az alábbi építési övezeteknek felelteti meg:  

 
 

                                     



szabályozási 
tervlapokon 
szereplő 
építési övezet 

HÉSZ  
3. sz. 
melléklet 

Lkek-O-SZ1 6 Lke6k-O-SZ1 
Lkek-O-SZ2 7 Lke7k-O-SZ2 
Lkek-SZ1 8 Lke8k-O-SZ1 
Lkek-SZ2 9 Lke9k-SZ2 

 
5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2022. számú 

Képviselő-testületi határozat b.) pont és a 193/2022. számú Képviselő-testületi 
határozatokat visszavonja. Ezzel egyidejűleg a falusias lakóterület Lf-H jelű építési 
övezet vonatkozásában valamennyi városrészre kiterjedően, az alábbi illeszkedési 
követelményeket állapítja meg: 
 
 
„Telekalakítás szabályai: 
- az építési övezetben a kialakult építési telek telekmérettől függetlenül beépíthető  
 
- az építési övezetben telekösszevonás engedélyezhető telekmérettől függetlenül 
beépíthető 
 
- az építési övezetben a telekhatár-rendezéssel engedélyezhető, és az így létrejött 
építési telkek beépíthetők, amennyiben a telekhatár-rendezés   

a)- a jobb beépítési feltételek biztosítása érdekében jött létre és az érintett 
telkek egyike sem haladja meg az övezetben előírt beépítési paraméterek 
maximális értékeit 
b)- közterületi kapcsolat biztosítása érdekében jött létre és az érintett telkek 
egyike sem haladja meg az övezetben előírt beépítési paraméterek maximális 
értékeit 
c)- valamennyi, a telekhatár-rendezéssel létrejövő telek eléri a minimális 
720m2 telekterületet  

 
-az építési övezetben telekosztás vagy telekcsoport újraosztás esetén, amennyiben 
valamennyi létrejövő telek önálló közúti vagy egyéb közterületi kapcsolattal 
rendelkezik, vagy a szabályozási terven jelölt tervezett útszabályozáshoz csatlakozik 
és a csatlakozás helyén eléri a minimális 14m-es telekszélességet, az esetben 
minimális 800m2 telekterülettel a telekosztás vagy telekcsoport újraosztás 
engedélyezhető és az így kialakult építési telek beépíthető 
 
-az építési övezetben telekosztás vagy telekcsoport újraosztás esetén, amennyiben a 
létrejövő telkek csak kialakult vagy az eljárásban kialakítandó magánúttal 
közelíthetőek meg, úgy alakíthatóak ki telkek, ha a magánút vagy egymáshoz 
kapcsolódó magánutak a legközelebbi közútkapcsolattól az érintett kialakítandó 
telkekig terjedő teljes hosszukban elérik a 

a)  legalább 6m szélességet, ez esetben az így létrejövő építési telkek minimális 
területe 3000m2 

b) legalább 9m szélességet, ez esetben az így létrejövő építési telkek minimális 
területe kettőnél több telek esetében 2500m2, legfeljebb kettő telek esetében 
1200m2 



c) legalább 12m szélességet, ez esetben az így létrejövő építési telkek 
minimális területe 1200m2 

 
 

Beépítés szabályai: 
-A kialakult beépített állapot szereti minden meglévő épület szabályosnak tekintendő, 
megtartható, felújítható 
 
- Bővítés és új építés esetén: 
A rendeltetésmódok tekintetében egységesen az OTÉK falusias lakóterületre 
vonatkozó rendeltetései megengedettek, egy telken legfeljebb 2 lakó 1 és egyéb, vagy 
1 lakó és 2 egyéb rendeltetés elhelyezése megengedett. 
 
-A beépítés módja kialakult esetben a kialakult állapot szerint meghatározott, új építés 
esetén oldalhatáron álló.  
-Amennyiben a kialakult állapot szerinti beépítési mód az OTÉK szerinti 
telepítési távolságok tekintetében nem elégíti ki a szomszédtól meglévő minimális 
távolságot, akkor annak bővítése a bővítmény esetében csak az telepítési távolságok 
megtartásával megengedett, és kialakult zártsorú beépítés esetén a telepítési távolság 
elhagyásával a zártsorúság megszakadhat 
-A megengedett beépítés legnagyobb mértéke 30% 
-A zöldfelület minimális mértéke 50%, és a kialakítandó zöldfelületek legalább 70%-
át egybefüggő felületként kell kialakítani 
-Amennyiben a kialakult állapot szerint az egyes szomszédos telkeken álló 
épületcsoportok csak egy része például pajták vonalában épült össze, vagy egymáshoz 
1m-nél közelebb, vagy az egyes szomszédos telkeken álló épületcsoportok 
oldalhatárosan, de egymással ellentétesen a közös oldalhatárra épültek akkor az építési 
helyet a zártsorú beépítés szabályai szerint kell meghatározni. 
 
-Az építési hely kialakult meglévő épület esetében 
oldalhatáros beépítés esetén minimum 0m előkert, 5m oldalkert és 6m hátsókert 
szabadon álló beépítés esetén minimum 0m előkert, 3m oldalkert és 6m hátsókert 
zártsorú beépítés esetén minimum 0m előkert, és 6m hátsókert 
 
-Az építési hely új épület esetében 
oldalhatáros beépítés minimum 5m előkert, 5m oldalkert és 6m hátsókert 
 
-Amennyiben a kialakult beépítés szerinti épület az építési helyen kívül esik, az csak 
az építési helyen belül bővíthető 
 
-A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5m” 

 
6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Rábatótfalu területén  

meglévő Fenyő utca - Váci Mihály utca - Fagyöngy utca által határolt területen a 
csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására szükséges övárok létesítése 
érdekében a SOLVEX Kft. 102-KK-2021- msz, I-2. sz. tervlapon jelölt U-2-1 jelű 
övárok és kezelősáv területével kiegészített rész vonatkozásában az alábbi 
településrendezési illeszkedési követelményeket állapítja meg:  
 



a szentgotthárdi 0833/5, 0833/19, 0833/20 és 0833/22  hrsz.-ú telek SOLVEX Kft. 
102-KK-2021- msz, I-2. sz. tervlap U-2-1 jelű tervlapon jelölt övárok és kezelősáv 
szerinti részét a beépítésre nem szánt terület – vízgazdálkodási terület – V1 jelű 
övezetébe sorolja. Vonatkoznak rá az önkormányzati rendeletben erre az övezetre 
megállapított előírások.   
 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető    
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 14. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-219/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. december 08-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli zárt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

219/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a Gotthárd – 
Therm Kft. egyszemélyes tulajdonosa Nagy Gergelyt a kft. ügyvezetőjét a PTK. 3:25. 
§ (2) bek. alapján 2022. december 08. napjával visszahívja, ügyvezetői tisztségéből 
felmenti, munkaviszonyát az Mt. 78. (1) bekezdés a.) és b.) pontja alapján azonnali 
hatállyal megszünteti, egyúttal elfogadja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
felmondó levél szövegét. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor Polgármester 
 

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd – Therm Kft. 

gazdasági társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával 2022. december 09. napjával 
Légrády Rita Körmend, Nádaljai út 16. alatti lakost bízza meg, határozatlan időre. 
Az ügyvezetői tevékenységet megbízási jogviszony keretében kell ellátni, a díjazása 
havonta nettó 100.000.- Ft. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor Polgármester 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. december 08. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
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