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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 
13/2015. (V. 29.) Önkormányzati rendelet       4. 
    a lakáscélú támogatásokról szóló  
    12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról. 
  
14/2015. (V. 29.) Önkormányzati rendelet       4. 
    a Szentgotthárd Város Önkormányzata  
    2015. évi költségvetéséről szóló 
    2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról.       

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
106/2015. (V. 29.)             Beszámoló a két ülés között történt    7. 
    fontosabb eseményekről és a lejárt  
    határidejű határozatokról.  
 
107/2015. (V. 29.) A lakáskoncepció megvalósulásának    7. 
 értékelése. 
 Felmérés az önkormányzati bérlakások általános   
 állapotáról, a szükséges felújítások, új lakások  
 építésének lehetőségeiről. 
 Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett 
 tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól. 
 A rábakethelyi volt  határőrlaktanyában bérlakások 
 kialakításának lehetősége. 

 
108/2015. (V. 29.)  Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi    7. 
    Tanácsa tevékenységéről. 
   
109/2015. (V. 29.)  Értékelés az önkormányzat 2014.évi    7. 
    gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai 
    ellátásáról.  
 
110/2015. (V. 29.)  Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúsági    8. 
    koncepciójáról és Cselekvési Tervének  
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    megvalósulásáról.  Városi Ifjúsági önkormányzat  
    létrehozatala, lehetséges közösségi tér kialakítása  
    a város fiataljainak részére.  
 
111/2015. (V. 29.)  Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum    8. 
    nyári nyitva tartása. 
 
112/2015. (V. 29.)  Átszervezés a SZEOB Játékvár Óvodában.   8. 
 
113/2015. (V. 29.)  Nyilatkozat a köznevelési intézmény ( SZOI )  9. 
     további működtetéséről.  
 
114/2015. (V. 29.)  Együttműködési megállapodás.    9. 
  
115/2015. (V. 29.)  Önkormányzati rendeletek előkészítése,    9. 
    kihirdetése, közzététele és megküldése.  
 
116/2015. (V. 29.)  Pályázati lehetőség az óvoda felújítására és    9. 
    útfelújításokra. 
 
117/2015. (V. 29.)  A szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály   10. 
    kérelme.  
 
118/2015. (V. 29.)  Rábatótfalui SE kérelme.     10. 
  
119/2015. (V. 29.)  Sportbarátok Egyesülete kérelme –     11. 
    13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás.  
 
120/2015. (V. 29.)  A helyi környezetvédelem szabályairól   11. 
    szóló rendelet módosítása.  
 
121/2015. (V. 29.)  Városi Gondozási Központ ingatlan     11. 
    értékesítésének kérelme. 
 
122/2015. (V. 29.)  Zsidai terület ügy.      11. 
 
123/2015. (V. 29.)  Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti    12. 
    1578/2/A15 hrsz-ú garázs bérbeadása. 
 
124/2015. (V. 29.)  Beszámoló az önkormányzati tulajdonú    12. 
    bérlakásokban lakók lakbér és közös költség,  
    valamint vízdíj hátralékáról. 
  
125/2015. (V. 29.)  A Szentgotthárdi Ezsközkezelő- és     12. 
    Településfejlesztő Kft. 2014. évi beszámolója  
    ( SZET Kft. ).  
  
126/2015. (V. 29.)  Felügyelő bizottsági tagok tagságának   12. 
     megszüntetése, új tagok megválasztása. 
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127/2015. (V. 29.)  Nyári diák-étkeztetés biztosítása.    13. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő – testületének 13/2015 (V.29.) 

önkormányzati rendelete a lakáscélú 
támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) 
önkormányzati  rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás  bekezdésében és a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli el: 

1.§ Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő – 
testületének a lakáscélú támogatásokról 
szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban R.) 1.§. a) és c) 
pontja a következők szerint módosul:  

     „1.§ a./ a kérelmező közös háztartásban 
élő és az igénylővel együtt költöző 
családtagokra jutó nettó havi 
átlagjövedelme a 170.000.-Ft-ot nem 
haladja meg.” 

 
      „1.§ c./ A kérelmező és a Vele együtt 
költöző családtagok - a jövedelmi 
viszonyoktól függetlenül- egyéb az 
1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett 
ingatlannal vagy nagy értékű 
személygépkocsival nem rendelkeznek, 
kivéve a külterületi termőföldet és a 
haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor 
alkalmazható, ha ezen pont szerinti 
vagyontárgyak együttes értéke a  
5.000.000.-Ft-ot meghaladja. 
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan 
megállapított és az illetékes állami 
szerv  által közzétett mértékével 
arányosan évenként január 1-től 
emelkedik.” 

 
2.§ A rendelet 2015. június 01. napján 
lép hatályba. 
 

Kihirdetve: 2015.május 29.-én 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

14/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete 
a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjaiban meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1.§ A Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelete /továbbiakban: 
Rendelet/ 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„2. A költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak főösszege, költségvetési 
egyenleg  
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit
    2 269 406 
e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait
    1 655 561 
e/Ft 
 működési egyenlegét  
       613 845 
e/Ft 
 költségvetési felhalmozási 
bevételeit       912 
617 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait
    1 968 346 
e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét 
             - 1 055 729 
e/Ft 
 finanszírozási bevételeit 
       450 716 
e/Ft 
 finanszírozási kiadásait        
           8 832 
e/Ft  
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 finanszírozási egyenleg 
       441 884 
e/Ft  

költségvetési bevételeit 
    3 632 739 
e/Ft 
 költségvetési kiadásait 
    3 632 739 
e/Ft-ban 
 
     állapítja meg.” 
 
 
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. 
§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi 
főösszeg forrásait és azok összegét – a 
rendelet 2. és 5. mellékletében 
részletezettek alapján – az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
(2) Működési bevételek  
             2 180 
791 e/Ft 
a) Intézményi működési bevételek: 
  198 209 e/Ft  
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele:    1 514 000 e/Ft 
c) Működési támogatások:  
  274 527 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
  194 055 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
     707 
941 e/Ft 
a) Felhalmozási bevételek  
   248 911 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
   0 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
   459 030 e/Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.         293 
291 e/Ft 
a) Működési c. tám. vt. államh.k. 
     88 615 e/Ft 
b) Felhalm.c. tám. vt. államh.k 
       5 905 e/Ft 
c) Felhalm. c. garancia és kezességváll.
   198 771 e/Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
           3 182 023 e/Ft 
 

 
(6) Költségvetési hiány belső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételek  450 716 e/Ft 
a) előző évek pénzmaradvány 
igénybevétele:    450 
716 e/Ft 
aa) működési pénzmaradvány 
  450 716 e/Ft, 
ab) felhalmozási pénzmaradvány 
                 0 e/Ft. 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:
  450 716 e/Ft” 
 
 
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) A Képviselő-testület 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
kiadási főösszegén belül: 
 
a) működési kiadások előirányzatra 
  1 537 970 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
  1 968 346 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására
       62 032 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 
       55 559 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:
  3 623 907 e/Ft” 
 
(3) Finanszírozási kiadásokra                                
8 832 e/Ft-ot 
határoz meg.” 
 
 
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
   
„5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő 
kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatok a következők: 
a) személyi juttatások előirányzata 
      306 679 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 
előirányzata       87 169 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata 
      677 608 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra  
                 446 087 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások 
      388 773 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. 
kívülre        57 314 e/Ft 
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dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 
                 0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai 
előirányzata                   20 427 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata 
összesen:  1 537 970 e/Ft. 
 
A 4. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt 
előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:  
a) Beruházási kiadások  
   1 294 789 e/Ft 
b) Felújítási kiadások   
      361 533 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások 
      312 024 e/Ft 
  ebből: államháztartáson belülre 
 4 524 e/Ft 
           államháztartáson kívülre         
307 500 e/Ft  
d) Felhalmozási kiadások előirányzata 
összesen: 1 968 346 e/Ft 
 
(3) A 4.§ c) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:  
a) Támogatások kölcsönök nyújtása 
        62 032 e/Ft 
  ebből: működési támogatás nyújtása 
 62 032 e/Ft 
   
(4) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők: 
a) a Képviselő-testület az évközi, előre 
nem tervezett kiadásokra általános 
tartalékot képez 2.922 e/Ft összegben, 
melyből 
aa) a polgármester kerete 922 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap  1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék  1.000 e/Ft; 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 52 637 e/Ft összegben, az alábbiak 
szerint: 
ba) működési céltartalék:  
 52 637 e/Ft, 
 
 
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett 
működési céltartalék az alábbiak szerint 
oszlik meg: 

a) Pályázati Alap műk.önrész 
  1 600 e/Ft 

b) TDM        
     2 000 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás       
     2 615 e/Ft 

d) PKKE rendezvénykeret           
             1 000 e/Ft 

e) Környezetvédelmi alap 
  1 000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi              
           500 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész
     1 100 e/Ft 

h) Városi rendezvény                 
                    0 e/Ft 

i) III. Béla jubileumi évfordulója
         0 e/Ft  

j) PKKE idegenforgalmi marketing
  1 000 e/Ft 

k) Bérkompenzáció  
     560 e/Ft 

l) Szociális ágazati pótlék 
  3 500 e/Ft 

m) Pénzmaradvány  
           37 762 e/Ft 

 
 (5)  A céltartalékban tervezett 52 637 e/Ft 
felhasználása a következők szerint 
történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-m) testületi 
döntés alapján.” 

 
 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 274 527 
e/Ft állami támogatásban részesül. Az 
állami támogatásból 231 688 e/Ft nem 
kerül folyósításra.” 
 
 
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba.  
 

Kihirdetve: 2015.május 29.-én 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
106/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatokról, a Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló beszámolót és a 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
A Gotthárd-Therm Kft. által benyújtott 
elszámolást ( 5 millió Ft ) tételesen 
számlákkal a testület elé kell terjeszteni. 
A jövőben a TDM félévkor és 
háromnegyedévkor is számoljon be a 
tevékenységéről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
107/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
 

1./ Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Lakáskoncepcióját 
az Előterjesztés 2. számú  melléklete 
szerint, annak az alábbi módosításaival 
egészíti ki:  
 az első lakáshoz jutók támogatása a 

jövőben 500 000 Ft legyen 
 ne pályázhasson szociális 

bérlakásra az, aki önkormányzati 
bérlakásban szándékos rongálást 
követett el, ill. aki jelentős tartozást 
halmozott fel bérleményében és a 
tartozás rendezése érdekében nem 
működik együtt az önkormányzattal  

 

 Szentgotthárd Várod Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a következőket 
határozza még meg: 

 a kethelyi laktanya hasznosítása 
vonatkozásában bővebb 
tájékoztatás kerüljön a testület elé 

 a lakásfelújítások ütemezését a 
júniusi testületi ülésre el kell 
készíteni – ehhez történjen 
egyeztetés a SZET Szentgotthárdi 
Kft.-vel is. 

 az augusztusi testületi ülésre 
készüljön a farkasfai iskola 
felújításával kapcsolatban tervezés  
azért, hogy a 2016-os 
költségvetésbe majd, a pénzügyi 
fedezetét tervezni lehessen 

 a szociális tanácsnok is vegyen 
részt a jövőben a lakásügyekben 
rendszeresen összehívandó 
egyeztetéseken 
 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
               Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
                Fekete Tamás Városüzemeltetési 
     vezető 

 
108/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megismerte a 
Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsának 
munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét 
fejezi ki az Idősügyi Tanács tagjainak az 
aktív munkájukért, a város idős lakossága 
érdekében végzett tevékenységükért.  
 
Határidő: a határozat közlésére: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                 dr. Gábor László Önk. és  
       Térségi erőforrások v. 

 
109/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megismerte és 
elfogadja a Szentgotthárd Város 
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Önkormányzata gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak 2014. évi 
ellátásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 
110/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Ifjúságpolitikai koncepciójának és 
Cselekvési tervének megvalósulásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Gaál Ákos sport- és ifjúsági 
     referens 

 
 

111/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum Könyvtári 
részlegének  nyári nyitva tartását az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
intézményvezetői kérelemben foglaltak 
alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

- 2015. július 20-tól 2015. 
augusztus 14-ig a Könyvtár 
minden részlege zárva tart, illetve 
2015. június 22-től június 26-ig a 
gyermekrészlegben a kölcsönzés 
részlegesen szünetel, valamint 
2015. július 6-10-ig és 2015. 
július 20-24-ig tartó időszak alatt 
a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés 
szünetel. 

- a Múzeum nyitva tartása 
változatlan, azaz keddtől 
szombatig 11.00-től 15.00 óráig, 
illetve előre bejelentett 
csoportokat ettől eltérő 
időpontban is fogadva tart nyitva.   
 

Egyben felkéri az intézmény Igazgatóját, 
hogy az olvasókat tájékoztatni 
szíveskedjen a nyitva tartás módosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős :   Molnár Piroska igazgató 

 
112/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete javasolja a Szentgotthárd 
Város és Térsége Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának, mint a 
SZEOB fenntartójának, hogy 2015. 
szeptember 1. időponttól a SZEOB 
Játékvár Óvodájában a 11 csoportot 
10 csoportra csökkentse, ezzel 
egyidejűleg az elfogadott 61 fő helyett 
59 főben határozza meg az intézmény 
létszámát (az óvodapedagógus 
álláshely 42 főről 40 főre csökken). 

 
Határidő: 2015. szeptember 01. 
Felelős  : Huszár Gábor polgármester 
                Kovács Tiborné igazgató 

dr. Gábor László, Önk. és 
Térségi Erőforrások v. 
Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 

 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete felkéri a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatalt, hogy – a fenntartó Társulási 
Tanács egyetértő döntését követően - a 
SZEOB Alapító Okiratát a 
jogszabálynak megfelelően készítse 
elő a csoportszám csökkenés 
tekintetében.  

 
Határidő : 2015. július  
Felelős   :  Huszár Gábor polgármester 
                  dr. Gábor László Önk. és 
              Térségi Erőforrások v. 
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113/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 
Szentgotthárd és Térsége Oktatási 
Intézmény esetében a 

– az Arany János 1-4. 
Évfolyamos Általános Iskola,  

– a Széchenyi István 5-8. 
Évfolyamos Általános Iskola, 

– a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium, 

– a Takács Jenő AMI  
működtetéséről 2015. szeptember 
01. időpontot követően is 
gondoskodik, működtetési 
kötelezettség alóli mentesítési 
kérelmet nem nyújt be. 
 

2. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete elvben egyetért a 
Szentgotthárd, Hunyadi út 27. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlanban működő kollégium 
működtetésével 2015. szeptember 
01. időpontot követően. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 
114/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal (9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) és az önálló 
gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szervek közötti 
együttműködési megállapodást a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, a 
Rendelőintézet Szentgotthárd, a 
Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, és a Városi Gondozási Központ 
tekintetében az Előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
              Intézményvezetők 

 
115/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az „Önkormányzati 
rendeletek előkészítése, kihirdetése, 
közzététele és megküldése” elnevezésű 
belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 
abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
 

116/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az 
önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 4. pont ab), 
és b) pontok szerinti kiírásra 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtson be az 
előterjesztésben meghatározottak 
szerint 

2.  
FEJLESZ

TÉS 
BERUHÁZ

ÁS 
ÖSSZKÖL

TSÉGE 

IGÉNYE
LT 

TÁMOG
ATÁS 

ÖSSZEG
E 

SAJÁT 
FORR

ÁS 
ÖSSZE

GE 

SZEOB 
Játékvár 
Óvoda 4 
db 
vizesblokk 
felújítása 

24.085.317,- 
Ft 

12.042.65
8,- Ft 

12.042.
659,- Ft 

a Zsidai 
utca 
felújítása 

26.035.508,-  
Ft 

13.017.75
4,- Ft 

13.017.
754,- Ft 

egyéb 
költségek 

2.133.900, Ft 1.066.950, 
Ft 

1.066.9
50, Ft 
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(közbeszer
zés, 
műszaki 
ellenőr, 
nyilvánoss
ág) 

ÖSSZE
SEN: 

52.254.72
5, Ft 

26.127.36
2, Ft 

26.127.
362, Ft 

 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz 
szükséges saját forrást összesen 
legfeljebb 26 127 362 Ft összegben 
biztosítja a felújítási (lakásépítési) 
keret terhére 
 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. 
június 09. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
              dr. Gábor László, Önk. és Térségi 
   Erőforrások v. 
              Fekete Tamás városüzemeltetési 
   vezető 
              Somorjainé D. Zsuzsanna,   
   pénzügyi vezető 

 
117/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 
Labdarúgó Szakosztály kérelmét támogatja 
és összesen 971.429,- forintot biztosít a 
támogatási kérelemben szereplő feladatok 
megvalósítására a céltartalék terhére, 
azzal, hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a 
támogatási megállapodás aláírása, 

- a Szakosztály a rendelkezésére álló 
felületeken az Önkormányzatot 
támogatóként megjeleníti/feltünteti. 

- a képviselő-testület javasolja, hogy 
az adott önrészre tekintettel az 
egyesület az önkormányzat 
tulajdonát képező autóbuszt vegye 
igénybe az utazásokhoz bérleti díj 
ellenében.    

- a jövőben csak olyan kérelmet tud a 
testület támogatni, ahol az 
önrészként megjelölt összegről és 
magáról a tervezett fejlesztésről 
illetve felhasználásról előzetesen, 

már a pályázat benyújtása előtt a 
kérelmező közölt az 
önkormányzattal. Ennek mindig 
már az önkormányzat éves 
költségvetésének összeállítása előtt 
meg kell történnie.     

 
Határidő: utalásra: a szerződéskötést 
követően 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és  
     Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna        
      pénzügyi vezető 

 
118/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rábatótfalui SE kérelmét támogatja és 
összesen  930.939 - Ft  forintot biztosít a 
támogatási kérelemben szereplő feladatok 
megvalósítására a céltartalék terhére, azzal, 
hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a 
támogatási megállapodás aláírása, 

- a Egyesület a rendelkezésére álló 
felületeken az Önkormányzatot 
támogatóként megjeleníti/feltünteti. 

- a jövőben csak olyan kérelmet tud a 
testület támogatni, ahol az 
önrészként megjelölt összegről és 
magáról a tervezett fejlesztésről 
illetve felhasználásról előzetesen, 
már a pályázat benyújtása előtt a 
kérelmező közölt az 
önkormányzattal. Ennek mindig 
már az önkormányzat éves 
költségvetésének összeállítása előtt 
meg kell történnie.     

 
Határidő: utalásra: a szerződéskötést 
követően 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és  
     Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna   
      pénzügyi vezető 
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119/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Sportbarátok 
Egyesület kérelmét támogatja és 300.000,- 
Ft támogatást biztosít a 13. Szentgotthárdi 
Csata Emlékfutás megrendezéséhez a 
céltartalék terhére, azzal, hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a 
támogatási megállapodás aláírása, 

- az Egyesület a rendelkezésére álló 
felületeken az Önkormányzatot 
támogatóként megjeleníti/feltünteti. 

 
Határidő: utalásra: a szerződéskötést 
követően 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László, Önk. és    
     Térségi Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna    
     pénzügyi vezető 

 
120/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a környezetvédelem 
helyi szabályairól szóló, az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti önkormányzati 
rendelet tervezetét megismerte, az abban 
foglaltakat elfogadja - egyúttal a következő 
kiegészítéseket teszi:   

 a júniusi testületi ülésre kerüljenek 
felmérésre a gondozatlan 
(kaszálatlan) területek és készüljön 
tájékoztató az intézkedésekről. 

 a kutyasétáltatás szabályainak 
betartatására nagyobb figyelmet 
kell a jövőben fordítani. 

 
Felkéri Huszár Gábor polgármestert, hogy 
a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
előírásai szerint az illetékes 
környezetvédelmi igazgatási szervnek 
véleményezésre, a szomszédos 
önkormányzatoknak pedig tájékoztatásul 
küldje meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
121/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Városi Gondozási Központ 9970 
Szentgotthárd, Arany J. u. 1. sz. alatti, 
önkormányzati fenntartású költségvetési 
intézmény, a tulajdonát képező  
szentgotthárdi 978 hrsz-ú, természetben 
9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 24. sz. alatti 
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 936 
m2 területű ingatlant az Önkormányzat 
vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) 
önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés 
szerint a helyben szokásos módon 
meghirdesse eladásra, a VÉ-KO KFT. által 
készített forgalmi értékbecslésben 
szereplő, minimum 14.550.000.-Ft 
vételáron. 
Az értékesítésnél a Nemzeti Vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI Tv. és az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 
(II.1.) önkormányzati rendelet előírásai be 
kell tartani. 
 
Határidő : a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
122/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete felkéri a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 
szentgotthárdi 777 helyrajzi számú 
útingatlan területének rendezését készítse 
elő úgy, hogy arról kialakítható legyen egy 
behajtásra alkalmas szélességű terület a 
szentgotthárdi 770/4 hrsz-ú területre 
tervezett felhajtó kialakítása érdekében. A 
képviselő-testület ezzel egyidejűleg 
rendezhetőnek tartja az önkormányzati útra 
túlépített 769 hrsz-ú ingatlanon álló 
melléképület miatti telekhatár-módosítást 
is. 
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Az önkormányzat felkéri az érintett 
feleket, hogy a probléma megoldásának 
érdekében működjenek együtt.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési 
   vezető 
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
123/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 
1. u. 2. szám alatti társasház udvarán lévő,  
szentgotthárdi 1578/2/A/15 hrsz-ú, 15 m2 
alapterületű garázsra Németh Norbert 9970 
Szentgotthárd, Árpád u. 15. fszt. 2. sz. 
alatti lakossal történő Bérleti szerződés 
megkötéséhez járul hozzá a 279/2014. sz. 
testületi határozattal elfogadott pályázati 
kiírásban szereplő feltételekkel és 6.110.-
Ft+ÁFA/hó bérleti díjért. 
Bérleti szerződés megkötése a SZET 
Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, 
szerződéskötésre 2015. június 15. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
124/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete az önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér -, 
közös költség hátralékáról szóló 
Beszámolót és a  „SZET Szentgotthárdi 
Kft. intézkedési tervét  a Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő, a SZET Szentgotthárdi Kft. által 
kezelt ingatlanok karbantartásáról és 
felújításáról” című dokumentumot 
megismerte és elfogadja azzal, hogy  az 
elkövetkező időben hatékonyabban és 
szigorúbban kell fellépni a hátralékot 
felhalmozókkal szemben. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 
    jegyző 

 
125/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete a Szentgotthárdi 
Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft 
2014. évi számviteli törvény szerinti 
beszámolóját 60 381 eFt eszköz-forrás 
egyezőséggel, - 11 373 eFt mérleg szerinti  
eredménnyel (veszteség) elfogadja, és 
egyben hozzájárul a 2014. évi 11 373 ezer 
forint mérlegszerinti veszteség következő 
évekre történő elhatárolásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
   Karsai Gábor ügyvezető igazgató 

 
126/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 
(lakcím: Szentgotthárd, Árpád  u. 22.) 
alatti lakosnak a Szentgotthárdi  
Eszközkezelő és Településfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő  
bizottsági tagságáról való  lemondását nem 
fogadja el. 
 
2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Szentgotthárdi  
Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 
Felügyelő bizottságába a korábbi tagok 
megbizatásának 2015. május 31-vel  való 
megszűnésére tekintettel 2015. június 01-
vel  
- Pochán Miklós ,9970, Szentgotthárd, 
Pável Ágoston ltp.2. 9. ajtó, szám  alatti 
lakost, 
- Ilyésné dr. Fetter Anna, 1038, Budapest, 
Ürömi út 33. szám  alatti lakost, 
- Seres Csaba, 9954, Rönök, Gagarin tér 
32. szám  alatti lakost, és 
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- Kovács Andrea, 9970, Szentgotthárd, 
Tóth Árpád út 15. szám alatti lakost 
választja meg.       
 
3.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Szentgotthárdi  
Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 
könyvvizsgálójává a korábbi 
könyvvizsgáló  megbizatásának 2015. 
május 31-vel  való megszűnésére 
tekintettel 2015. június 01-vel  
2020. május 31-ig  Csendesné Kóbor 
Ildikó  9700, Szombathely, ISIS Irodaház 
Rákóczi ut 1. alatti lakost választja meg.        

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
127/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
közétkeztetést szolgáltató 2015-ben a nyári 
iskolaszünet ideje alatt is biztosítsa minden 
szentgotthárdi oktatási intézményben 
tanuló általános iskolás diák és a 
nyolcosztályos gimnazista részére 
hétköznapokon az ebédelési lehetőséget, az 
alábbi feltételekkel: 

- a szülők által fizetendő térítési díj 
bruttó 385,- Ft/adag minden 
igénybevevő részére, 

- az Önkormányzat bruttó 100,- 
Ft/adag hozzájárulást biztosít a 
szolgáltatáshoz a 2015. évi tartalék 
terhére,  

- a szolgáltató 485,- Ft díjért, 
önköltségi áron vállalja az ebéd 
menü elkészítését, 

- a kedvezményes nyári ebéd 
biztosításának és igénybevételének 
feltételeit részletesen szabályozni 
szükséges. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna   
     pénzügyi vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


