
Szentgotthárd város önkormányzata képviselő-testülete  
2022. március 16-i rk. ülésének határozatai 

 
 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-49/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. március 16-án 13:50 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

49/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő - testülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 
57. szám alatt felépített multifunkciós sportcsarnoknak a Szentgotthárdi Sport és Szabadidő 
Központ nevet adja, egyúttal felhatalmazza Légrády Rita ügyvezető igazgatót, hogy a 
létesítmény elnevezésével kapcsolatos feladatok elvégzését (arculat, logó, weboldal tervezése 
stb.) megkezdje.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Légrády Rita ügyvezető igazgató  
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. március 16. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-50/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. március 16-án 13:50 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

50/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
„TOP_Plusz Belterületi utak fejlesztése” TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú kiírásra Szentgotthárd 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Szentgotthárdi belterületi utak fejlesztése” 
címmel az előterjesztésben és az 1. sz. mellékletében meghatározott utcákban, az ott megjelölt 
fejlesztési tartalommal kiegészítve azzal, hogy a Városüzemeltetés vizsgálja meg a Széchenyi 
úthoz kapcsolódóan a Deák F. u. 15. és a Mártírok útja 2. alatti társasházak közötti területen a 
felújítás és parkolók kialakításának lehetőségét is.  

.  
 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtására: 2022.04.29. 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Kozó-Németh Eszter projektmenedzser  
               Doncsecz András városüzemeltetési vezető 
               Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. március 16. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 
 
  



Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szentgotthárd 
Szt/165-51/2022 szám 
 

K I V O N A T 
 

A Képviselő-testület 2022. március 16-án 13:50 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

51/2022. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Szentgotthárd város 
Polgármesterét, hogy a Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) Önkormányzati rendelet módosítási eljárásában intézkedjen 
további módosítási tartalmak egyeztetési eljárásban való rögzítéséről és a módosítási eljárás 
kibővített tartalommal való lefolytatásáról az alábbiak szerint: 
 
1.) A megvalósult és tervezett csapadékvíz-rendezési és árvízvédelmi beruházások 
helybiztosítása érdekében valamennyi érintett területen az övezeti szabályozás és a telekalakítás 
szabályainak felülvizsgálata általánosan, valamint az akasztódombi felülvizsgálat határainak 
kiterjesztése délen a beépítésre szánt terület határáig: a szentgotthárdi 0128/49, és a 
szentgotthárdi 0127 hrsz-ú utakig. 
 
2.) Az István király utca – Rába folyó -  Zsida patak  - Kossuth Lajos utcák által határolt 
tömb (Sportpályák területe) esetében az egyes megvalósult és tervezett beruházásokhoz tartozó 
telekalakításokat lehetővé tevő felülvizsgálata. 
 
3.) A József Attila utca - Deák Ferenc utca - Széchenyi utca - Wesselényi utca találkozása 
mentén érintett övezetek esetében az egységes kisvárosias városképi megjelenés lehetőségének 
biztosítása és a tervezett beruházás folytatása érdekében az övezetek felülvizsgálata. 
 
4.) A Széll Kálmán tér északi, északkeleti részén a szabályozás és az övezeti besorolások 
felülvizsgálata, valamint a Brenner János tértől délre a Felső utca két ágánál a közlekedési 
helybiztosítás érdekében a közterületek bővítése a szentgotthárdi 324 hrsz. telek bevonásával. 
 
5.) A várkerti strand területének közparkra való módosítása. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor Polgármester 
                 Kiss Gábor főépítész 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Szentgotthárd, 2022. március 16. 
 
 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
                  Jegyző 
 


