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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
26/2004.(VIII.27.)ÖKT.r.

A talajterhelési díj egyes kérdéseiről

4.

27/2004.(VIII.27.)ÖKT.r.

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló többször

5.

módosított 18/2000. (IV.27.) ÖKT. rendelet módosításáról

28/2004.(VIII.27.)ÖKT.r.

A szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák szabályairól
szóló 22/2003. (IV.30.)ÖKT. rendelet
módosításáról.

6.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
193/2004.(VIII.26.)

Szentgotthárd Város Önkormányza13.
ta 2004. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató.

194/2004.(VIII.26.)

Tájékoztató az oktatási intézmények
14.
helyzetéről a 2004./2005.tanév kezdése
előtt.

195/2004.(VIII.26.)

Rábatótfalu városrész helyzete.

14.

196/2004.(VIII.26.)

A Városi Televízió KHT. 2003. évi
mérlege.

15.
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197/2004.(VIII.26.)

Arany János Általános Iskola, Széchenyi
István Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, III. Béla Szakképző Iskola Alapító Okirat módosítása.

15.

198/2004.(VIII.26.)

Közalkalmazotti illetménypótlék növekedése miatti többletigény.

15.

199/2004.(VIII.26.)

Széchenyi István Általános Iskola
megüresedett álláshely betöltése
iránti kérelem.

15.

200/2004.(VIII.26.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
csalakozás.

15.

201/2004.(VIII.26.)

Oktatási intézmények Pedagógiai
program módosításainak jóváhgyása.

16.

202/2004.(VIII.26.)

Sportcélú előirányzat felhasználása.

16.

203/2004.(VIII.26.)

Művelődés Háza és Színház kérelme
pályázati önrész biztosítására.

17.

205/2004.(VIII.26.)

Polgármester 2004. évi célfeladatainak
időarányos értékelése.

17.

206/2004.(VIII.26.)

Polgármester 2004. évi célfeladatainak
időarányos teljesítéséért járó jutalom
50 %-ának felajánlása.

17.

207/2004.(VIII.26.)

Pályázati önrész biztosítása. a GVOP.4.3.1.
informatikai pályázathoz.

17.

208/2004.(VIII.26.)

Pályázat a Phare CBC 2003. Határon
átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok fejlesztéséhez.

18.

209/2004.(VIII.26.)

Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése.

18.

210/2004.(VIII.26.)

Simply Clean-Textile Kft.támogatása.

18.

211/2004.(VIII.26.)

Döntés a zsidahegyi szennyvízvezeték
csatlakozási
hozzájárulás mértékéről.
19.

212/2004.(VIII.26.)

Tájékoztató a talajterhelési díjjal kapcsolatban.

19.

213/2004.(VIII.26.)

Az adósságkezelési szolgáltatás 2005. január 1-től történő bevezetésének pénzügyi
feltételei.

21.

214/2004.(VIII.26.)

Beépítési terv készítési kérelem Sztg.
Máriaújfalu részén.

21.

215/2004.(VIII.26.)

Fischli István és felesége kérelme a Zsida-

21.

II. ÉVFOLYAM

7.SZÁM
3

2004. AUGUSZTUS 26.

Akasztódomb összekötő úttal kapcsolatban.
216/2004.(VIII.26.)

Szentgotthárd,Rábafüzesi Tagiskola és Tagóvoda átalakítása.

21.

217/2004.(VIII.26.)

Szentgotthárd-Farkasfa terület eladása.

21.

218/2004.(VIII.26.)

Önkormányzati területek hasznosítási
pályázata

22.

219/2004.(VIII.26.)

Lakáscélú támogatási kérelem.

22.

220/2004.(VIII.26.)

Rózsa Mihályné kérelme.

23.

221/2004.(VIII.26.)

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kérelme.

23.

222/2004.(VIII.26.)

Garázsbérleti kérelem.

23.

223/2004.(VIII.26.)

Önkéntes Tüzoltó Egyesület kérelme.

23.

224/2004.(VIII.26.)

Árpád u. 11. szám alatti garázssor eladási
és bérbeadási ügyei.

24.

225/2004.(VIII.26.)

Polgárőr Egyesület garázsbérleti kérelme.

24.

226/2004.(VIII.26.)

Kölcsönfelvétel a GOTTHÁRD-THERM
KFT-től

24.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

26/2004. (VIII. 27.) ÖKT. rendelet
A talajterhelési díj egyes kérdéseiről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990: LV. tv.
16.§ (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás szerint –figyelemmel a
környezetterhelési díjról szóló 2003.
LXXXIX. tv. (Ktd tv.) 1. §, 13. §, 21. §
(2), 26. § (2) alapján- rendelkezéseire az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Szentgotthárd
Város közigazgatási területére terjed
ki.Talajterhelési díj fizetésére az a
kibocsátó köteles Szentgotthárdon, aki a
műszakilag rendelkezésére álló
közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezési
eljárás alapján szennyvízelhelyezést
alkalmaz.
(2) Az (1) szerinti helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezési eljárás alapján
az 500 m3/év mennyiséget meg nem
haladó, és kizárólag házi kommunális
szennyvíz elszikkasztását szolgáló
létesítménnyel rendelkező kibocsátó
köteles a talajterhelési díj fizetésére.
2. §
Díjfizetésre kötelezett és a kötelezettség
keletkezése, megszűnése

(1) Kibocsátóként a talajterhelési díj
fizetésére köteles az, akinek a vezetékes
ivóvízhálózaton a szolgáltató a vizet
szolgáltatta.
(2)
A
díjfizetési
keletkezése:

kötelezettség

a)- új szennyvízhálózat kiépítése esetén
annak
műszaki
átadás-átvételétől
számított 15 nap,
b)- műszakilag rendelkezésre álló
közcsatorna-hálózattal ellátott területen
a hálózatra nem csatlakozó kibocsátó
esetén
a
kibocsátott
szennyvíz
elszikkasztását szolgáló létesítmény
használatbavételi engedélye jogerőre
emelkedésének napja.
(3)
A
díjfizetési
kötelezettség
megszűnésének napja az a nap, amikor a
kibocsátó
a
közcsatorna-hálózatra
rácsatlakozik. A rácsatlakozás tényét a
kibocsátó köteles bejelenteni az
önkormányzat jegyzője (továbbiakban
Adóhatóság) felé. A bejelentés napjáig
esedékes talajterhelési díjat a kibocsátó
köteles megfizetni.
3. §
A díjfizetési kötelezettség bejelentése
(1)
A
kibocsátó
bejelentési
kötelezettségének a 2. § (2) bek.-ben
rögzített időpontokban köteles eleget
tenni.
(2) A bejelentési kötelezettség első
alkalommal e rendelet hatályba
lépésétől számított 15 napon belül
történik.
(3) A bejelentkezést az e célra
rendszeresített nyomtatványon kell
teljesíteni az Adóhatóság felé.
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(4) A bejelentés alapján a kibocsátó
díjelőleg fizetésére köteles.

évben a kibocsátótól
elszállított
folyékony hulladék mennyiségét.

4.§

(1) A talajterhelési díj fizetésére
kötelezett kibocsátónak díjelőleget kell
(1) A talajterhelési díj fizetésére
kötelezett kibocsátónak díjelőleget kell
fizetnie
negyedévenként
a
tárgynegyedév utolsó napjáig.

A díjfizetési kötelezettség bevallása

(1) A kibocsátó a talajterhelési
díjfizetési kötelezettségéről évente a
tárgyévet követő év március 31-ig
köteles bevallást tenni.
(2) Ha a kibocsátó több telephelyet is
működtető gazdálkodó szervezet vagy
egyéni vállalkozó, úgy az adatait
telephelyenként köteles feltüntetni.
5. §
Adatszolgáltatás
(1) Az Adóhatóság részére a kibocsátók
azonosítása
érdekében
a
víz
szolgáltatója és a folyékony hulladék
elszállítására
feljogosított szervezet
köteles adatokat szolgáltatni.
(2) A víz szolgáltatója minden év
február 28-ig köteles közölni a
megelőző évben a kibocsátók részére
szolgáltatott
vízmennyiséget,
az
ivóvízvezeték meghibásodása folytán
elszivárgott és a
locsolási céllal
felhasznált vízmennyiséget.
A víz
szolgáltatója jelzi a
közcsatornára
rákötőket, a rákötést követő hónap 5.
napjáig.
(3)A folyékony hulladék elszállítására
feljogosított szervezet köteles közölni
minden év február 28-ig a megelőző

Az előleg alapja az előző év tényleges
kibocsátásai alapján fizetett teljes díj
negyedének megfelelő összeg.
(2) A 2004. évben fizetendő díjelőleget
a 2003. évi tényleges
kibocsátási
adatok alapján kell kiszámítani.
Mértéke a 2003. évi tényleges
kibocsátási adatok Ktd tv szerint
biztosított kedvezményt figyelembe
vevő részének (20 %-nak) a negyed
része.
8. §
Záró és átmeneti rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2004. október 01.
napján lép hatályba.
(2) 2004. október 15-ig a 2003. évi
adatokról
az
5.
§
szerinti
adatszolgáltatók kötelesek az ott
rögzített adatok közlésére.

Viniczay Tibor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja:2004.08.27.

6. §

adózás rendjéről szóló tv. előírásai
irányadók.

Eljárási szabályok

7.§
Előlegfizetés

A talajterhelési díj megfizetésére,
bevallására az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz
és a beszedéshez való jog
elévülésére, a pénzügyi ellenőrzésre,
valamint a végrehajtására a Ktd tv-ben
nem szabályozott kérdésekben az

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2004. (VIII. 27.) sz. rendelete
(továbbiakban: R.) a kitüntető díjak
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alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló többször módosított
18/2000. (IV. 27.) ÖKT. rendelet
módosításáról.

jogosultaktól,
akkor
a
hiányzó
ajánlásokat
a Társadalmi Bizottság
teszi meg a következő év március 31-ig.

1. §

(12) Ha az ajánlásra jogosultak több
nevet jelölnek meg,
a Társadalmi
Bizottság dönti el, hogy ki kerülhet a
listára.

A R. 12. §-ának címe a következő
szövegrésszel egészül ki:
„…és a Szentgotthárd Városért díjra.”
2. §
A R. 13. §-a következő (7)-(13) bek.sekkel egészül ki:
„(7) A Szentgotthárd Városért címre
2004. december 31-ig ajánlási listát kell
összeállítani a 9. § (4) bek. alapján
ajánlásra jogosultak ajánlásai alapján.
Az ajánlási lista 30 főt tartalmaz. Az
ajánlási listából kell kiválasztani azt a
legalább 3 ajánlottat, akiket az adott
évben a Társadalmi Bizottság a
Szentgotthárd Városért címre jelöl.
(8) Az ajánlási listát a Társadalmi
Bizottság vezeti. Évente december 31-ig
vezeti át a változásokat: törli az
elhalálozásokat és a tárgyévben
kitüntetettet és helyükre kezdeményezi
a R. szerinti eljárási rend szerinti
ajánlatkérést. Az ajánlási listát minden
év március 31-ig kell teljes létszámra
kiegészíteni.
(9) Az ajánlási listáról való jelölés
során nem kell figyelembe venni a
felkerülés időpontját.
(10) Az ajánlási lista tartalmazza:
•
•
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a sorszámot, az ajánlott személy
nevét, címét, a felkerülés időpontját
az ajánlási lista melléklete a 9. § (5)
bek. szerinti írásos javaslat.

(11) Az ajánlási lista első ízben történő
összeállításakor ha 30 névnél kevesebb
ajánlás
érkezik
az
ajánlásra

A következő években az ajánlási listát
elsősorban azokból kell kiegészíteni,
akiket a korábbi év(ek)ben már jelöltek,
de a listára nem kerültek fel.
(13)Ha az ajánlási listára nem érkezik
kellő számú ajánlás, azt minden esetben
a Társadalmi Bizottság egészíti ki 30
főre.”
3.§
Hatályba léptető, és záró rendelkezések
(1)Egyebekben a R.
feltételekkel érvényes.

változatlan

(2) A jelen rendeletmódosítás
kihirdetésének napján lép hatályba.
Viniczay Tibor
polgármester

a

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja: 2004. 08.27.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2004. (VIII.27.) sz. ÖKT. rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák
szabályairól szóló 18/2000.(IV.30.)
ÖKT. rendelet (továbbiakban:Rendelet)
módosításáról
1.§.
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(1)A Rendelet 6.§. (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Helyi
lakásfenntartási
támogatás
állapítható meg annak a személynek,

a háztartás havi összjövedelmének a
30%-át eléri.
(2)A Rendelet 6.§. (10) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A
lakásfenntartási
támogatás
a
kérelmezőt a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától illeti meg és
egy évre szól.
(3)A Rendelet 6.§. (11) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A megállapított támogatást kölcsön
törlesztésként a pénzintézetek felé,
közüzemi díjak és lakbér esetén a
szolgáltatást végzőnek kell folyósítani
havonta,
illetve
a
jogosult
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos
fizetési kötelezettsége felmerülésének
időpontjában.
(4)A Rendelet 6.§-a a következő (14)
bekezdéssel egészül ki:
Helyi lakásfenntartási támogatásra a
kérelmező abban az esetben jogosult, ha
a normatív lakásfenntartási támogatás
nem állapítható meg számára a
jogosultsági feltételek hiánya miatt.
(5)A Rendelet 6.§-a a következő (15)
bekezdéssel egészül ki:
Az a kérelmező, aki normatív
lakásfenntartási támogatásra jogosult a
reá irányadó helyi lakásfenntartási
támogatás
összegének
mértékéig
kiegészítő
helyi
lakásfenntartási
támogatásban részesül.
2.§.
A Rendelet 6.§-a a következő (16)
bekezdéssel egészül ki:
Az adósságkezelési szolgáltatásban
részesülő személy a szolgáltatás
időtartama
alatt
lakásfenntartási

2004. AUGUSZTUS 26.
akinek a háztartásában az egy főre jutó
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a
200%-át nem haladja meg, feltéve, hogy
a lakásfenntartás elismert havi költsége
támogatásra jogosult. Az e jogcímen
lakásfenntartási támogatásban részesülő
személy egyidejűleg normatív, helyi és
kiegészítő
helyi
lakásfenntartási
támogatásra nem jogosult. A már
megállapított normatív, helyi, vagy
kiegészítő
helyi
lakásfenntartási
támogatást meg kell szüntetni.
3.§.
A Rendelet III. Fejezete az alábbi IV.
címmel és a következő 12/A. §-al, 12/B.
§-al, 12/C. §-al, 12/D. §-al és 12/E. §-al
egészül ki.
„Adósságkezelési szolgáltatás”
12/A.§
Az
adósságkezelési
igénybevételének feltételei

szolgálat

(1)Az önkormányzat lakhatást segítő
adósságkezelési szolgáltatásban (a
továbbiakban
adósságkezelési
szolgáltatás) részesíti azt a családot
vagy személyt, aki a következő együttes
feltételeknek megfelel:
a)akinek az adóssága meghaladja az
50.000,-Ft-ot,
b)akinek
a
(3)
bekezdésben
meghatározott
adósságok
valamelyikénél
fennálló
tartozása
legalább 6 havi és amely adósság a
kérelem benyújtását megelőző 18
hónapban keletkezett
c)akinek
a
(3)
bekezdésben
meghatározott adósságok maximális
összege nem haladja meg a 400.000,Ft-ot,
d)akinek a háztartásában az egy főre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a
200 %-át,
továbbá

II. ÉVFOLYAM

7.SZÁM
8

e)aki
a
településen
elismert
lakásnagyságot meg nem haladó
lakásban lakik,
feltéve, hogy vállalja az adósság és a
települési
önkormányzat
által
megállapított
adósságcsökkentési
támogatás 25%-os különbözetének
(önrész) a megfizetését és az
adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt.

2004. AUGUSZTUS 26.
f) a 70 éven felüli egyedül élő személy
részére.
12/B.§
Az adósságkezelési szolgáltatás

Adósságkezelési
jogosult

szolgáltatás

esetén

a

a) adósságkezelési tanácsadásban és

(2)
A településen
elismert
lakásnagyság
megegyezik
az
e
rendeletben a helyi lakásfenntartási
támogatásnál elismert lakásnagysággal,
minőségre való tekintet nélkül.

b)adósságcsökkentési támogatásban
részesül, melyet az adósságkövetelés
jogosultjának kell folyósítani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során
adósságnak minősülnek

Adósságkezelési tanácsadás
.
(1)
Adósságkezelési
tanácsadás
kizárólag azoknál az adósságtípusoknál
nyújtható, amelyek hitelezőivel az
önkormányzat az együttes tehervállalás
elvének
biztosítása
érdekében
keretmegállapodást kötött és akik az
adósság
kifizetése
érdekében
engedményeket
tesznek.
A
keretmegállapodást az önkormányzat
nevében a Polgármester köti meg.

A lakhatási költségek körébe tartozó
következő közüzemi díjtartozások:
távhőszolgáltatási díjtartozás, víz és
csatornahasználati
díj
tartozás,
szemétszállítási díjhátralék)
a társasházi lakások esetén fizetendő
közösköltség-hátralék,a lakbérhátralék.
(4) Méltányosságból, amennyiben a
kezelendő adósságok együttes összege,
vagy a háztartásban az egy főre jutó
jövedelem legfeljebb 3 %-al meghaladja
az (1) bekezdésben meghatározott
mértéket
és
az
adósságkezelési
szolgáltatásra való egyéb jogosultsági
feltételek fennállnak adósságkezelési
támogatás állapítható meg:
a)A 3 vagy több gyermeket nevelő
kérelmező,
b)a gyermekét/gyermekeit
nevelő szülő,

egyedül

c)a munkanélküli személy,
d) a rokkant vagy súlyosan fogyatékos
személy,
e) azon személy, akinek az átmeneti
vagy tartós nevelése – nagykorúvá
válása miatt – a kérelem benyújtását
megelőző tíz évben szűnt meg,

12/C.§

(2)
A
keretmegállapodásnak
tartalmaznia kell a hitelező által vállalt
fizetési kedvezményeket és a hitelező
kötelezettségvállalását,
hogy
amennyiben az adós a részletfizetési
vagy
folyó
havi
fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget,
haladéktalanul
értesíti
az
önkormányzatot és az adósságkezelési
tanácsadót.
(3) Az adósságkezelési tanácsadás
időtartama legfeljebb 18 hónap, amely
indokolt esetben egy alkalommal hat
hónappal meghosszabbítható.
(4)Az
adósságkezelési
tanácsadás
keretében a tanácsadó az adósság
rendezésének
feltételeiről
az
adósságkezelési támogatást megállapító
határozat
jogerőre
emelkedésétől
számított 15 napon belül az adóssal
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írásos
megállapodást
megállapodásnak
tartalmazni kell:

köt.
A
kötelezően

a) az adósságkezelési tanácsadóval való
kapcsolattartás módját, gyakoriságát,
b)
a
támogatásban
részesülő
együttműködési
kötelezettségének
szabályait,
c) az adósságcsökkentési támogatást
megállapító
határozatban
foglalt
kötelezettség teljesítése igazolásának a
módját,
d)
több
adósság
esetén
az
adósságkezelési szolgáltatásba bevont
adósságok
megnevezését
és
a
támogatások %-os arányát.
A tanácsadó figyelemmel kíséri a
megállapodásban
foglaltak
megvalósulását és a megállapodás
bármely rendelkezésének a megszegését
köteles jelezni a Hivatal felé.
(5) A tanácsadó feladata vizsgálni az
adós háztartásának a helyzetét, az
adósság
teljes körű és típusonkénti
összegét és az adósság felhalmozásának
az okát, időtartamát, az adós
háztartásának
fizetőképességét
és
fizetési hajlandóságát.
Az
eredményes
adósságkezelést
követően utógondozást végez az
ismételt
eladósodás
elkerülése
érdekében.
12.§/D
Adósságcsökkentési támogatás
(1) Az adósságcsökkentési támogatás
mértéke az adósság 75%-a és összege
legfeljebb
200.000,-Ft lehet. A támogatás
nyújtható egy összegben, vagy havi
részletekben az adós vállalásától
függően.
(2) A támogatás folyósításának az
időtartama megegyezik a vállalt önrész
megfizetésének az időtartamával. A

2004. AUGUSZTUS 26.
támogatás egyösszegű átutalására csak
az önrész befizetését követően kerülhet
sor.
Az adósságkezelési szolgáltatásban
részesülő személy részére az Szt. 38.§nak (5) bekezdésében foglaltak szerint
lakásfenntartási támogatást kell
biztosítani.
12/E.§
Eljárási szabályok
(1)Az önkormányzat az adósságkezelési
tanácsadást a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül
látja el.
(2) Az adósságcsökkentési támogatás
iránti kérelmet a tanácsadóhoz a
rendelet 4/k. számú mellékletében
szereplő
formanyomtatvány
felhasználásával
év
közben
folyamatosan lehet benyújtani. A
kérelemhez
mellékelni
kell
a
formanyomtatványon
előírt
igazolásokat.
(3)
A
tanácsadó
a
kérelmet
mellékleteivel és támogatási javaslattal
ellátva
a
kérelem
benyújtásától
számított
legrövidebb
idő
alatt,
legfeljebb 30 napon belül megküldi a
Polgármesteri Hivatal Hatósági és
Okmányiroda Szociálpolitikai Csoportja
részére. A támogatási javaslatnak
tartalmaznia kell:
a) a kezelendő
összegét,

adósság

típusát,

b) az adósságcsökkentési támogatás
mértékét,
c)az önrész összegét, megfizetésének
módját, időtartamát,
d)az adós számára a hitelező által
biztosított egyéni kedvezmények körét,
mértékét,
e)a
lakásfenntartási
felhasználásának módját,

támogatás
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f)az
adós
számára
javasolt
együttműködési kötelezettség tartamát
és megszegésének következményeit.

(7)Az adósságcsökkentési támogatás
tovább nem folyósítható és a kifizetett
összeget vissza kell téríteni, ha a
jogosult

(4) A támogatás folyósításának ideje
alatt ezen a címen újabb jogosultságot
megállapítani nem lehet.

a)Az adósságkezelési tanácsadást nem
veszi igénybe, vagy

(5)A jogosultság a kérelem hivatalba
történő érkezése hónapjának első
napjától áll fenn.

b) Az általa vállalt addósságtörlesztést
nem teljesíti, illetőleg
c) Az adósságkezelési szolgáltatás
igénybevételét
követően
lakásfenntartási
kiadásokkal
kapcsolatos fizetési kötelezettségének
három
hónapig
nem
tesz
eleget.

(6) Az adóssságkezelési támogatásban
részesülő adós köteles:
a)a támogatás megállapításáról szóló
határozat
jogerőre
emelkedésétől
számított 15 napon belül a tanácsadóval
megállapodást, a hitelezővel - a
tanácsadó közreműködésével a
fizetési feltételekről
megállapodást
kötni.

d) Az adósságcsökkentési támogatás
visszafizetését legfeljebb olyan összegű
részletekben lehet elrendelni, mint
amilyen összegben a támogatást kapta.

b)Az
adósságkezelési
szolgáltatás
időtartama alatt együttműködni a
tanácsadóval.
c)A
tanácsadóval
megállapodásokban
betartani,

2004. AUGUSZTUS 26.

(8)Ha
az
adósságcsökkentési
támogatásban részesülő személy meghal
vagy lakóhelye megváltozik , a
támogatás folyósítását meg kell
szüntetni a tárgyhó utolsó napjával.

kötött
foglaltakat

d)Az
adósságkezelési
szolgáltatás
időtartama alatt a körülményeiben
bekövetkezett változásról a tanácsadót
10 munkanapon belül tájékoztatni.

(9)Az adósságcsökkentési támogatás
megszűntetésekor méltányosságból a
már
folyósított
támogatás
visszafizetésének elengedését, illetve
mérséklését lehet elrendelni.

e)A tanácsadóval való kapcsolattartás
akadályoztatásának okát haladéktalanul
a tanácsadó tudomására hozni és azt
hitelt érdemlően igazolni.
4. §

A Rendelet 3. számú melléklete az alábbi szerint módosul:
Tárgy:
Helyi lakásfenntartási
támogatás

Hatáskört gyakorló:
Képviselőtestület

Hatáskört kapta:
Polgármester

5.§
A Rendelet 3. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:
Tárgy:
Adósságkezelési szolgáltatás
Adósságkezelési szolgáltatáshoz
kapcsolódó lakásfenntartási

Hatáskört
gyakorló:
Képviselőtestület
Képviselőtestület

Hatáskört kapta:
Polgármester
Polgármester
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támogatás
6. §
A Rendelet a következő 4/k. számú melléklettel egészül ki:
4/k. számú melléklet
ADÓSSÁGKEZELÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM ÉS ADATLAP

Kérelmező neve (leánykori is):

___________________________________

Állandó lakcíme:

___________________________________

Tartózkodási helye:

___________________________________

Születési helye és ideje:

___________________________________

Anyja neve:

___________________________________

TAJ száma:

_____________________

Adóazonosító jele:

_____________________

Foglalkozása:

_____________________

Munkahelye:

_____________________

Nyugdíj folyósítási törzsszáma:
A családban élők adatai
Név

_____________________

Rokoni

Születési hely,

kapcsola

idő

Foglalkozása

t
Kérelmező

Összesen:
Egy főre jutó jövedelem:
Lakáskörülményei
A lakhatás jogcíme:

_____________________________

A lakás komfortfokozata:

_____________________________

Szobák száma:

________

A lakás nagysága:

_____ m2

Van-e bérlője, albérlője?:

igen – nem

Havi nettó
jövedelem
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A bérletből, albérletből befolyt összeg:
Részesül-e lakásfenntartási támogatásban:

2004. AUGUSZTUS 26.

_________Ft/hó.
igen – nem

Az alábbi hátralékokkal rendelkezem:
Szolgáltató neve:

Adósság összege:

Adósság
keletkezésének
kezdete

a

A kérelem indokolása: __________________________________________________
Alúlírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek. Egyéb jövedelemmel nem rendelkezem.
Alúlírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása
céljából kezeljék.

Szentgotthárd, ______________

……………………….
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:





A háztartásban élő személyek – a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó
jövedelemre vonatkozó igazolást (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény, nyilatkozat,
APEH igazolás, stb.)
A kérelmező által lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot.
A hátralékok összegére vonatkozó igazolást.”

Módosuló jogszabályok
7. §

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és
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Működési Szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló többször módosított
9/1995. (III.30.) ÖKT. rendelet 1. számú
mellékletének
2) bekezdéséből az
alábbi szövegrész hatályát veszti:
(A Képviselőtestület az Egészségügyi,
Szociális-és
Sport
Bizottság
hatáskörébe ruházza át:)
„Lakásfenntartási
támogatás
megállapítását és megszüntetését”
„Helyi
lakásfenntartási
támogatás
megállapítását és megszűntetését”
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 9/1995. (III.30.)
ÖKT. rendelet 5. számú melléklet 1)
bekezdése a lakásfenntartási támogatás
vonatkozásában a következők szerint
változik:
(A Képviselőtestület Szentgotthárd
Város Polgármesterére ruházza a
következő hatáskörök gyakorlását:)
„normatív lakásfenntartási támogatás
megállapítása,
felülvizsgálata
és
megszűntetése”
„helyi
lakásfenntartási
támogatás
megállapítása,
felülvizsgálata,
megszűntetése”
„kiegészítő
helyi
lakásfenntartási
támogatás
megállapítása,
felülvizsgálata, megszűntetése”
(3) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.)
ÖKT. rendelet 5. számú melléklet 1)
bekezdése a következő két francia
bekezdéssel egészül ki:
(A Képviselőtestület Szentgotthárd
Város Polgármesterére ruházza a
következő hatáskörök gyakorlását:)
„Adósságkezelési
szolgáltatás
megállapítását, megszűntetését”.
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„Adósságkezelési
szolgáltatáshoz
kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
megállapítását, megszüntetését”.
8. §
a Rendelet
marad.

egyebekben

változatlan

9. §.
Hatályba léptető rendelkezések
(1)Ezen rendelet a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével a kihirdetése
napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 6.
§-a, 7. §. (3) bek.-e 2005. január 1.-én
lép hatályba.
(3) Ezen rendelet 1. § (5) bekezdésére
tekintettel a hatálybalépése előtt
megállapított normatív lakásfenntartási
támogatásokat 2004. szeptember 30-ig
felül kell vizsgálni.
Viniczay Tibor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja: 2004.08.27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
193/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd
Város Önkormányzatának 2004. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
194/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
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1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
az oktatási intézmények helyzetéről a
2004/2005. tanév kezdése előtt c.
tájékoztatót elfogadja.

Gimnázium és Kollégium vezetését,
hogy
a
Kollégium
épületének,
berendezésének
korszerűsítésére
dolgozzon ki többlépcsős ütemtervet.

Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető

Felelős: Enzsel István igazgató

2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Városi Óvoda technikai létszámát 1
fővel emeli a 2005/2006-os tanév
kezdésétől, a pluszlétszám pénzügyi
fedezetét a 2005. évi költségvetésben
tervezni kell.
Határidő: 2005. évi költségvetés
tervezés
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Tiborné óvodavezető
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Arany János Általános Iskolában
megüresedő
gyógypedagógiai
álláshelyet nem veszi el, hanem
átcsoportosítja a napközis nevelői
álláshelyekhez. A pénzügyi különbözet
a 2005. évi költségvetés tervezésekor
zárolásra kerül.
Határidő: 2005. évi költségvetés
készítése
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
4./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a Városi Óvoda
folyosói műanyag padozatának, ill. 2 db
mosdóblokk
teljes
felújításának
fedezetét a 2005. évi költségvetésbe
tervezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Fekete Tamás irodavezető az árajánlat
beszerzéséért
5./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri
a
Vörösmarty
Mihály

Határidő: 2004. novemberi testületi ülés

195/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Rábatótfalui városrész helyzetéről
szóló előterjesztést elfogadja.
2./
A
Képviselő-testület
az
infrastruktúra
fejlesztésének
felgyorsításával ért egyet:
a) a Városi Televízió KHT. készítsen
beszámolót a kábelhálózat kiépítésének
jelenlegi helyzetéről és a további
lehetőségeiről-arra is tekintettel, hogy
ha a kistérség televíziójaként kíván
működni, úgy a vendvidéki hálózat
mielőbbi kiépítéséhez is szükséges a
rábatótfalui fejlesztés;
b) a kerékpárút megépítéséhez további
pályázati
lehetőségek
keresését
támogatja; c) az elnyert pályázati
támogatásból a
szennyvízcsatornahálózat
mielőbbi
továbbépítését
szorgalmazza.
3./ A rábatótfalui ravatalozó építés
előkészületeit fel kívánja gyorsítani,
egyúttal felkéri a Műszaki Irodát az
eddigi munkálatokról számoljon be.
4./ Az Önkormányzat Képviselőtestülete fontosnak tartja Rábatótfalu az
eddiginél lényegesen nagyobb mértékű
bekapcsolását az idegenforgalomba.
Felkéri a
Szlovén Kisebbségi
Önkormányzatot, hogy
következő
ülésén tűzze napirendre ezt a kérdést és
tegyen konkrét javaslatokat/ötleteket az
idegenforgalomba való bekapcsolódás
témakörben.
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Határidő: 2./,3./ pont: 2004. szeptemberi
ülés
4./ pont:
2004. november 30.
Felelős:
2/a)pontért: Dékány István
VTV.KHT. ügyvezető igazgatója
2/b)pontért:Viniczay Tibor polgármester
Fekete Tamás irodavezető
2/c)pontért: Fekete Tamás irodavezető
3./ pontért: Fekete Tamás irodavezető
4./ pontért: Pusztai Zsoltné kisebbségi
önkormányzat vezetője
196/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Televízió és Kábelüzemeltető KHT.
2003. évi mérlegét az előterjesztés 1.sz.
mellékletében
foglaltak
szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért: Viniczay Tibor
polgármester
197/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany
János Általános Iskola, a Széchenyi
István Általános Iskola, a Vörösmarty
Mihály Gimnázium, a III. Béla
Szakképző Iskola és a Takács Jenő
Zeneiskola
Alapító
Okiratának
módosítását az 1. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
Huszár Gábor igazgató,
Enzsel István igazgató,
Bedics Sándor igazgató,
Csukly Gergely igazgató
198/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
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1./
Szentgotthárd
város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazotti
illetménypótlék
növekedése miatt keletkezett összesen
2.061.054,-Ft intézményi többletigényt
a
létszámcsökkentés
központi
támogatása
terhére
biztosítja,
a
szükséges keretet a pénzügyi iroda
leutalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
intézményvezetők
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a III. Béla Szakképző Iskolában 2004.
szeptember 1-jétől biztosított álláshely
fedezetére 425.700,-Ft összeget biztosít
a
létszámcsökkentés
központi
támogatása terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Bedics Sándor igazgató
199/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi
István Általános Iskola kérelmét
támogatja,
és
engedélyezi
a
megüresedett napközis nevelői álláshely
határozatlan idejű betöltését 2004.
augusztus 15-től.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Huszár Gábor igazgató
200/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos
szociális
helyzetű
felsőoktatási
hallgatók,
illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
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Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
2./ Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2005.
évi fordulójában az
„A” típusú pályázat esetén 20 főt
részesít ösztöndíjban
Határidő: 2004. november 19.
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2005.
évi fordulójában az
„A” típusú pályázat esetén 1.000,-/Ft/hó
támogatást nyújt, amelynek fedezetét a
2005. évi költségvetésben kell tervezni.
Határidő: az első rész átutalására 2005.
január 31.
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
4./ A Képviselő-testület úgy határoz,
hogy a Bursa Hungarica pályázat
elbírálásáról az Egészségügyi és
Szociális Bizottság és az Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság együttes
ülésen hozza meg döntését. Erre
vonatkozóan kéri a
rendelet
módosítását a következő testületi ülésre
beterjeszteni.
Határidő: 2004. szeptemberi testületi
ülés
Felelős: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
201/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Vörösmarty Mihály Gimnázium és
Kollégium Pedagógiai programját a
következő kiegészítéssel hagyja jóvá: A
programban pótolni szükséges a
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szakértői vélemény 10. oldalán 7.
pontban megfogalmazott észrevételt.
Határidő: a kiegészítés elkészítésére
2004. október 30.
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Enzsel István igazgató
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a III. Béla szakképző Iskola Pedagógiai
programját,
minőségirányítási
programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Bedics Sándor igazgató
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Takács Jenő zeneiskola alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai
programját a következő kiegészítéssel
hagyja jóvá: A programot ki kell
egészíteni a szakértői vélemény 3.
pontjában megfogalmazott pontokkal.
Határidő: a kiegészítés elkészítésére
2004. október 30.
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Csukly Gergely igazgató
4./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Takács Jenő Zeneiskola alapfokú
Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Csukly Gergely igazgató
202/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a verseny és élsport szakfeladatról 200
e/Ft átcsoportosítását rendeli el a
Máshová nem sorolt sporttevékenység
szakfeladatra a – a 20/2004. számú
határozattal már korábban meghozott
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döntés végrehajtására Pars Krisztián
olimpiai szereplésének támogatására.
2./ A
Képviselő-testület
anyagi
lehetőségek hiányában ebben az évben
nem tudja támogatni Gaál Ákos atlétikai
versenyeken való részvételét.
3./A Képviselő-testület a verseny és
élsport előirányzat még fennmaradó
összegét 475. e/Ft-ot teljes egészében
átcsoportosítja a Máshová nem sorolt
sporttevékenység szakfeladatra azzal,
hogy
az
teljes
egészében
a
szentgotthárdi
sportrendezvényekre,
vagy
sporttevékenységekre legyen
fordítható.
Határidő: azonnal
Felelős: 1./ pont esetén: Kocsis Juditirodavezető
2./pont esetén:
Viniczay Tibor –
polgármester
3./pont esetén: Viniczay
polgármester, és
Kocsis Judit-irodavezető

Tibor-

203/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művelődés Háza
és Színház kérelmét elfogadja, és a
2005. évi költségvetés pályázati alap
terhére biztosítja a 430.000,-Ft összegű
önrészt.
Határidő: 2005. évi költségvetés
tervezése
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Szepesiné Fuisz Erika igazgató
204/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Viniczay
Tibor polgármestert a „Polgármester
2004. évi célfeladatainak időarányos
értékelése” című napirendi pontnál
személyes
érintettség
miatt
a
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
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Felelős:Bauer László alpolgármester
205/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Viniczay
Tibor
polgármester 2004. évi
célfeladatainak időarányos teljesítését
elfogadja. Egyetért azzal, hogy a
kitűzött jutalom 50%-át
számára
kifizesse az önkormányzat.
Határidő: a közlésre és kifizetésre:
azonnal
Felelős: Bauer László alpolgármester
206/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Viniczay
Tibor polgármester részére 2004. évi
célfeladatainak időarányos teljesítéséért
járó
jutalom 50 %-át
-243.200,Ft+közterhei-összesen
343.200,-Ft-ot
zárol az igazgatási tevékenység
szakfeladat
személyi juttatás
és
munkaadót
terhelő
járulék
előirányzatból és abból 243.200,- Ft-ot
átcsoportosít
a Vörösmarty Mihály
Gimnázium és Kollégium részére a
kollégium
berendezéseinek
és
felszereléseinek pótlására és 100 .000,Ft-ot a Szentgotthárdi VSE. részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
207/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2004.
számú határozatában döntött arról, hogy
a Szentgotthárd Város és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás részt vesz a GVOP2004-4.3.1 jelű pályázaton. A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a pályázatot
Szentgotthárd Város és Térsége
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Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulás, Szentgotthárd
Város Önkormányzata, az Őrségi
Önkormányzatok
Területfejlesztési
Társulása és Őriszentpéter Nagyközség
Önkormányzata közösen nyújtsa be a
pályázat
„A”
ablakában,
az
előterjesztésben megjelölt témában.
Ezzel összhangban jelen határozatban a
képviselő-testület
jóváhagyja
a
pályázaton való részvételhez szükséges
46.875,-e/Ft saját forrás biztosítását
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2004. évi költségvetése terhére azzal,
hogy a pályázati alapból (10,-M/Ft), az
infrastruktúrális önrész igényből (15,M/Ft) és a hiányzó összeget a
szennyvízhálózat bővítéséből (21.875,e/Ft) kell biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Kocsis Judit irodavezető
208/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete támogatja a Phare
CBC Magyarország/Ausztria 2003.
program
keretén
belül
történő
„Szentgotthárd-Mogersdorf összekötő
út” tárgyú pályázat benyújtását.
2./A pályázathoz kapcsolódó fejlesztési
célú forrást, mint önerőt maximum
48.800.000,-Ft mértékig rendelkezésre
bocsátja.
Fedezete: hitelkeret megemelése
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Phare CBC
támogatási részt terhelő, később
visszaigényelhető
maximum
65.880.000,-Ft ÁFA-tartalmat biztosítja.
Határidő: 2004. szeptember 27.
Felelős: Műszaki Iroda Vezetője
Főmérnök
209/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr
Egyesület munkáját elismeri és három
tagját -Szafkó József, Gyerencsér József
és Molnár Jenő- személyenként nettó
10.000,- Ft pénzjutalomban részesíti a
2004. évi költségvetés kitüntetési keret
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Kocsis Judit pénzügyi irodavezető
210/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Simply Clean-Textile Kft. ipari
mosoda
kérelmét
támogatja,
amennyiben
a
társaság
által
alkalmazottainak létszáma eléri a
Társaság kérelmében meghatározott 30
fős
létszámot
és
e
létszám
foglalkoztatását a társaság legalább 5
évre garantálja. E feltétel teljesülése
esetén az önkormányzat megállapodást
köt a társasággal, ami az akkori jogi
lehetőségek szerinti támogatást fogja
tartalmazni. A kedvezmény mértéke
1.000,-e/Ft/év összeg, ennek biztosítása
maximum 5 évig történhet.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
2./ A Képviselő-testület felkéri a
Gazdasági,
Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi
Bizottságot,
az
alpolgármestert
és
a
Hivatal
munkatársait, hogy közösen dolgozzák
ki a munkahelyteremtő beruházásokat
megvalósítandó kisvállalkozások 2005.
évtől kezdődő támogatási rendszerét
Határidő: 1./pontra: azonnal
2./pontra: 2004. októberi testületi ülés
Felelős:
1./pontért: Viniczay Tibor
polgármester
2./pontért: Bauer László alpolgármester
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211/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon zsidahegyi ingatlan tulajdonosok részére,
akik a 2000-2002. évben befizetett
szennyvízvezeték
csatlakozási
hozzájárulást
visszakapták,
a
szennyvízvezeték
csatlakozási
hozzájárulás
mértékét
80.000,forintban határozza meg abban az
esetben ,ha a szennyvíz-hálózatra való
rákötési igényüket 2005. április 15-ig a
Polgármesteri Hivatalba benyújtják, a
csatlakozási hozzájárulást legalább az
első részlet erejéig befizetik.
Határidő: azonnal
Felelős:Műszaki Iroda, Fekete Tamás
212/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési
díjról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a talajterhelési díjjal kapcsolatban
A környezet és a természet védelme,
terhelésének
mérséklése,
a
környezethasználóknak a környezet és
természet
megóvását
szolgáló
tevékenységre
való
ösztönzése,
valamint
a
környezetés
természetvédelem
költségvetési
forrásainak biztosítása érdekében az
Országgyűlés
megalkotta
a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvényt.

2004. AUGUSZTUS 26.

A hivatkozott törvény alapján a talajba
juttatott környezetterhelő anyagok
minden egysége után 2004. július 1től- az önkormányzati adóhatósághoztalajterhelési díjat kell fizetni. A
talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályokat önkormányzati rendelet
tartalmazza. A törvény szerint a
talajterhelési díj mértéke 120,-Ft/m3,
melynek 2004-ben a 20 %-át, 2005ben 40 %-át, 2006-ban 50 %-át, 2007ben 75 %-át, 2008-ban 90 %-át, 2009ben 100 %-át kell megfizetni.
A rendelet hatálya Szentgotthárd
Város közigazgatási területére, illetve
azokra a kibocsátókra terjed ki, akik
műszakilag
rendelkezésre
álló
közcsatornára (szennyvízcsatornára)
nem
kötnek
rá,
és
helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés
alapján
szennyvízelhelyezést
alkalmaznak
(a
továbbiakban:
kibocsátó).
A
települési
önkormányzat
a
talajterhelési díjból származó bevételt a
talaj, valamint a felszín alatti víz
mennyiségi-,
minőségi
védelmére
használhatja fel.
A kibocsátó, aki nem kötött rá a
közcsatornára
bejelentési
kötelezettségének –első alkalommal–
2004. október 15-ig köteles eleget
tenni,
az
önkormányzati
adóhatósághoz
a
mellékelt
formanyomtatványon.
A talajterhelési díj alapja:
– A szolgáltatott víz mennyisége
csökkentve
az
ivóvízvezeték
meghibásodása
következtében
elszivárgott, illetve
–Külön jogszabály szerint locsolási
célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiséggel,

II. ÉVFOLYAM

7.SZÁM
20

–
A
talajterhelési
díj
alapja
csökkenthető azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából
az
arra
feljogosított
szervezettel
(a
FLORASCA-val) szállíttat el.
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett
kibocsátónak negyedévenként, a tárgy
negyedév utolsó napjáig díjelőleget kell
fizetnie a tárgyévet
megelőző év
tényleges kibocsátásai alapján.
A 2004. évben fizetendő díjelőleg
megállapítása a 2003. évi tényleges –
igazolható- kibocsátási adatok alapján
önadózással történik.
A kibocsátó a hivatkozott törvény
alapján egész évre megállapított
talajterhelési díj -mely 2004. évben a
törvény
alapján
megállapított
talajterhelési díj 20 %-a- december 31ig köteles befizetni az önkormányzat…
………………….számú talajterhelési
díj
beszedési
számlájára.
A
készpénzátutalási
megbízások,
a
nyilvántartásba
vételt
követően
kerülnek kipostázásra.
A díjfizetési kötelezettségről 2005.
március 31-ig bevallást kell tenni.
A
tevékenységüket
megkezdő
kibocsátókkal kapcsolatosan a törvény
úgy rendelkezik, hogy ezen kibocsátók
a működés első évének tényleges
eredményei alapján megállapított díjat
egy összegben, a következő év március
31-ig fizetik meg.
A 2004. évi tényleges kibocsátás
alapján számított díj és a befizetett
díjelőlegek különbözetét 2005. március
31-ig kell megfizetni.
2005. évben a 2004. évről benyújtott
bevallásban szereplő, egész évre
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megállapított talajterhelési díj 40 %ának egy negyedét 2005. március 31-ig
kell első negyedévi díjelőlegként
megfizetni, majd negyedévente mindig
az 1/4-1/4 részét.
Abban az esetben, ha a kibocsátónak
túlfizetése keletkezik és nyilvántartott
hátraléka
nincs,
bevallásában
nyilatkoznia kell arról, hogy kéri e a
túlfizetés visszautalását, vagy annak I.
negyedévi
díjelőlegbe
történő
beszámítását.
Példa a 2004. évi talajterhelési díj
számítására:
1. 2003. évben kibocsátó által fogyasztott
teljes
vízmennyiség….100 m3
2. Díjalap csökkentő tényezők:
ivóvízvezeték
meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiség
…-…..m3
locsolási

célú

felhasználás

…-…..m3
szennyvíztárolóból
elszállított,
számlákkal igazolt mennyiség,
melyet olyan arra feljogosított szervezet
szállított el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését
igazolja
………70 m3
3.
Díjfizetési
alap
(1.-2.)
3
/A/
……….30 m
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
/E/
120,-Ft/m3
Területérzékenységi
szorzó
/T/
1,5
(Szentgotthárd a rendeletek szerint az
„érzékeny terület”
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kategóriába tartozik, ahol a szorzószám
1,5 )
Veszélyeztetési
szorzó
/V/
1

Felelős: Műszaki irodavezető

Tárgyévi talajterhelési díj mértéke=
AxExTxV
..5.400,-Ft
2004. évben ennek 20 %-a
……1.080,-Ft

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárd, 893/2 hrsz-ú ingatlant
érintő területrész megvásárlását ebben
az évben nem támogatja. A Képviselőtestület felkéri a Műszaki Irodát, hogy a
területet érintően a
rendezési terv
módosításának lehetőségét vizsgálja
meg. A felülvizsgálat eredményétől
függően a 2005. évi költségvetésben
fedezet biztosításával a kérelmet újra
elő kell terjeszteni.
Határidő:
• a felülvizsgálatra: azonnal
• a kérelem újbóli beterjesztésére:
2005. 03.30.

213/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
az adósságkezelési szolgáltatás 2005.
január 1-től történő bevezetése esetén az
ehhez szükséges pénzügyi feltételeket a
2005. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2005. évi költségvetés
elfogadása
Felelős: Kocsis Judit, Csanaki Eszter
irodavezetők
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a
szolgáltatókkal történő keretmegállapodások megkötésére.
Határidő: 2004. november 30.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
214/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-Csörötnek összekötő út és a
K-i Máriaújfalui tervezett elkerülő út
közötti tömbterület kb. 14 ha. terület
szabályozási tervének elkészítését nem
vállalja.
A Képviselő-testület
javasolja az
érintett telektulajdonosoknak, hogy
alakítsanak építőközösséget, amely a
szabályozási tervet elkészíttetheti.
Határidő: azonnal

215/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

Felelős: Műszaki Iroda
216/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábafüzesi Tagiskola átalakításának tervezettől eltérő költségeit a 102/2004. sz.
határozat szerinti forrásokból
finanszírozza.
2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Rábafüzesi Tagóvoda
korszerűsítésének a források
rendelkezésre állásáig történő
elhalasztásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit pénzügyi
irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető
217/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
A
Képviselő-testület
a
Szentgotthárd-Farkasfa 3583 hrsz-ú
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ingatlannak
a
184/2000.
számú
határozatában megállapított eladási árát
500.000,-Ft-ra módosítja.
A módosított eladási
hirdetményt ad ki a
szöveggel:

árral új
következő

„A Képviselő-testület a Szentgotthárdfarkasfai 3583 hrsz-ú -0787 m2 területű
beépítetlen ingatlanát az Önkormányzat
vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.) ÖKT.
rendelet 13. § (5) bekezdés szerint a
helyben szokásos módon
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, és
a Városi TV.) meghirdeti eladásra. Az
eladási ár 500,-e/Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2004.
szeptember 15.
Az ingatlan eladásáról a Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára
dönt.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata.
Az adás-vételi szerződés aláírásának és
a vételár befizetésének végső határideje
az eladási ajánlat kézhezvételét követő
15 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Bővebb felvilágosítás: Polgármesteri
Hivatal Műszaki Iroda Bók Péter
főelőadónál.”
Határidő: a közlésre, hirdetésre azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó
218/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület projekt ötletpályázatot
ír ki szentgotthárdi
vállalkozók, befektetők számára a
következő önkormányzati ingatlanok
hasznosítására vonatkozó fejlesztésekre:
a - Szentgotthárd, Mártírok útja 1074/3
hrsz.-ú. nyilvános WC és a
• Szentgotthárd, Hunyadi út 21. számú és
Hunyadi út 3. számú épületek közötti
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területrész hasznosítására,
funkciók megtalálására.

megfelelő

-A Szentgotthárd, Széll K. tér 1. sz.
alatti lakóház (Plébánia és Színház
között) hasznosítására;
-a Hunyadi úti butiksor (1579/1, 1580/2
hrsz.) mögötti területre és ehhez
kapcsolódva vagy ettől különállóan is a
-Szentgotthárd, Május 1. u. 2. alatti
ingatlan hasznosítására;
-A Szentgotthárd 1327 hrsz.-ú. (József
Attila utca, Evangélikus templommal
szemben) terület fejlesztésére;
-A Szentgotthárd 1299/2 hrsz. alatti
(Széchenyi
u.-Zöldfa
Vendéglővel
szemben) üres terület hasznosítására.
A javaslatokat az ötletek részletes
leírásával 2004. október 15-ig várja
írásban.
Határidő: az ötletpályázat kiírására:
azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
219/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kardos Zoltán 1968. an.:Szabó Terézia
és felesége Kardos Zoltánné 1976.
an.:Gaál Mária Ibolya Szentgotthárd,
Alsó u. 2. szám alatti lakosok részére
300.000,-vissza nem térítendő lakáscélú
támogatást nyújt.
2./ A Képviselő-testület Korpics Gábor
1970. an.: Csrenkó Ilona és felesége
Korpicsné Herczeg Marietta 1981. an.:
Németh Éva Szentgotthárd, Kossuth
L.u. 37. szám alatti lakos részére
300.000,vissza
nem
térítendő
lakáscélú támogatást nyújt.
3./ A Képviselő-testület Mikos
Krisztián 1974. an.: Kocsis Rozália és
felesége Mikosné Drávecz Anna 1979.
an.: Sulics Anna Szentgotthrád, Árpád
u.5. szám alatti lakosok részére
300.000,-Ft vissza nem térítendő
lakáscélú támogatást nyújt.
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4./ A Képviselő-testület Sztraka Attila
1973. an.:Tömböly Zsuzsanna és
felesége
Sztraka
Eszter
1981.
an.:Waltner Mária Csörötnek, Kossuth
L.u.38. szám alatti lakosok részére
300.000,- Ft vissza nem térítendő
lakáscélú támogatást nyújt.
5./ A Képviselő-testület Gaál Péter
Zoltán 1973. an.: Pukhely Margit
Szentgotthárd, Kis u. 18. és Herczeg
Szilvia
1975.
an.:Tóth
Rózsa
Szentgotthárd, Mártírok u.6./A. szám
alatti lakosok részére 300.000,-Ft vissza
nem térítendő lakáscélú támogatást
nyújt.
Határidő: a közlésre azonnal,
szerződéskötésre:2004. szeptember 15.
Felelős: Bók Péter főelőadó
220/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy Rózsa Mihályné Szentgotthárd,
Szabadság tér 6. szám alatti lakos az ½
részben
önkormányzati tulajdonban
levő Szentgotthárd, Szabadság tér 6.
számú, általa bérelt lakásban gáz
parapett konvektorok beépítésével a
lakást korszerűsítse. A korszerűsítés
költségei a bérlőt terhelik.
A fűtés korszerűsítése miatt a lakás
besorolása Rózsa Mihályné bérleti
jogviszonyának fennállásáig
nem
változtatható meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás
221/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Szentgotthárd, Farkasfai u. 7. szám
alatti 3191 hrsz-ú 76 m2 alapterületű
lakás nem lakás (iroda) céljára az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága
Őriszentpéter, Siska szer 26/A. részére
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2004. szeptember 1-től határozatlan
időre szólóan bérbe adja. A bérleti díj
60,-e/Ft+ÁFA/hó.
A használati módváltozáshoz szükséges
tervezés, átalakítás, engedélyezés a
bérbevevő feladata és költsége.
2.)
A
Képviselő-testület
a
Szentgotthárd, Farkasfai u.7. szám alatti
lakásvonatkozásában az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat ingatlankezelői
jogát 2004. augusztus 31. napjával saját
hatáskörbe visszaveszi.
3.)
A
Képviselő-testület
a
Szentgotthárd, Farkasfai u. 7. szám
alatti tagiskola épület vonatkozásában
az Arany János Általános Iskola
vagyonleltárából 2004. augusztus 31.
napjával visszaveszi.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Bók Péter főelőadó
222/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám alatti
1162/A/12 hrsz-ú 17 m2 alapterületű
garázsra Kiss Gábor Szentgotthárd,
Deák F. u. 5-7. szám alatti lakossal
történő meghatározott időre (2005.
május 31-ig) szóló bérleti szerződés
megkötéséhez hozzájárul.
Határidő: a közlésre azonnal,
szerződéskötésre 2004. szeptember 15.
Felelős: Bók Péter főelőadó
223/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárd, Ady E. u. 1. szám alatti
1428 hrsz-ú Tűzoltószertár garázs
bővítéséhez hozzájárul.
A tulajdonosi hozzájárulás nem
mentesíti a jogosultat a kivitelezéssel
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kapcsolatos szakhatósági engedélyek
beszerzése, az előírások betartása alól.
A tervezés és kivitelezés költségeire a
költségvetésből fedezetet nem biztosít.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó
224/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./A Képviselő-testület a Szentgotthárd,
Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/18
hrsz-ú
16
m2
alapterületű
garázshelyiségre
Bendekovics Livia
Szentgotthárd, Árpád u. 16. szám alatti
lakossal meghatározott időre (2005.
május 31-ig) szóló bérleti szerződés
megkötéséhez hozzájárul.
2./ A Képviselő-testület a Szentgotthárd,
Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/20
hrsz-ú
16
m2
alapterületű
garázshelyiségre Poszavecz Balázs
Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti
lakossal meghatározott időre (2005.
május 31-ig) szóló bérleti szerződés
megkötéséhez hozzájárul.
Határidő: a közlésre 1./;2./ pont esetén
azonnal,
szerződéskötésre: 2004. szeptember 15.
Felelős: közlésért: Bók Péter főelőadó
szerződéskötésre:
Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat
225/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. szám alatti
1162/A/11 hrsz-ú 17 m2 alapterületű
garázsra a Szentgotthárd-i Polgárőr
Egyesülettel történő határozatlan időre
szóló bérleti szerződés megkötéséhez
hozzájárul. A bérleti díj megfizetésétől a
gépkocsi használatról szóló külön
megállapodás
megkötése
esetén
eltekint.
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Határidő: a közlésre azonnal
szerződéskötésre: 2004. szeptember 15.
Felelős: Bók Péter főelőadó
226/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező GOTTHÁRDTHERM KFT-től a KFT részére
törzstőke emelés címén átadott 80
millió Ft-os összeget kölcsön címén
felveszi.
A kölcsön kamatmentes.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti
kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
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a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban
40 példányban

FELELŐS KIADÓ:

2004. AUGUSZTUS 26.

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

