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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALO M

OLDAL

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
83/2004.(IV.22.)

Vörösmarty Mihály Kollégium rekonstrukciója.

4.

85/2004.(IV.29.)

Képviselő-testületi ülés előtti közmeghallgatás.

4.

87/2004.(IV.29.)

Közrend-közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.

4.

88/2004.(IV.29.)

Beszámoló az erdőgazdálkodói feladatok ellátásáról.

4.

89/2004.(IV.29.)

Máriaújfalu városrész helyzete.

5.

90/2004.(IV.29.)

Elvi egyetértés a Vas Megyei Önkormányzat
szociális beruházási támogatási igényével.

5.

91/2004.(IV.29.)

Egyetértő támogatás a Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő rekonstrukciójához.

5.

92/2004.(IV.29.)

SAPARD pályázat Szentgotthárd barokk városközpont-parkfelújítás.

6.

93/2004.(IV.29.)

Virágos Magyarországért 2004. évi környezetszépítési verseny felhívása pályázat benyújtása.

6.

94/2004.(IV.29.)

Művelődés Háza és Színház 2004. évi munkatervének kiegészítése.

6.

95/2004.(IV.29.)

Az Arany János Általános Iskola felügyeleti
ellenőrzése.

6.

96/2004.(IV.29.)

Díszoklevelek adományozása.

6.

97/2004.(IV.29.)

Városi Óvoda pótelőirányzata.

7.
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98/2004.(IV.29.)

Takács Jenő Zeneiskola alapító okirat módosítása.

7.

99/2004.(IV.29.)

Takács Jenő Zeneiskola SZMSZ.módosítása.

7.

100/2004.(IV.29.)

Normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése.

7.

101/2004.(IV.29.)

Az intézmények belső világítási hálózata korszerűsítési terveinek elkészítése.

7.

102/2004.(IV.29.)

Szentgotthárd-Rábafüzeswi tagiskola működésének racionalizálása.

7.

103/2004.(IV.29.)

Szentgotthárd-Rábafüzesi tagóvoda korszerűsítése.

8.

104/2004.(IV.29.)

Városi Strandfürdő belépőjegy árainak megállapítása.

8.

105/2004.(IV.29.)

KTV.hálózat kiépítése Szentgotthárd-Zsidahegyen

106/2004.(IV.29.)

Családon belüli erőszakos cselekmények és
gyermekbántalmazás elleni fellépés.

8.

107/2004.(IV.29.)

Sportiskola létrehozása.

9.

108/2004.(Iv.29.)
109/2004.(IV.29.)

Greenpace Mozgalom felhívása.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának külkapcsolati terve.

9.
9.

110/2004.(IV.29.)

Testvérvárosi szerződés megkötése Tarvisióval.

9.

111/2004.(IV.29.)

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és
póttagjainak megválasztása.

10.

112/2004.(IV.29.)
113/2004.(IV.29.)

Helyi népszavazás kiírása Farkasfán.
Az önkormányzat és szervei, valamint intézményei közbeszerzési szabályzata.

10.
10.

114/2004.(IV.29.)

Városi Vöröskereszt Szervezet anyagi támogatása.

15.

115/2004.(IV.29.)

Evangélikus Egyházközösség anyagi támogatása.

15.

116/2004.(IV.29.)

Kiss Attila lakásvásárlási kérelme.

15.

117/2004.(IV.29.)

Lakáscélú támogatási kérelem.

15.

118/2004.(IV.29.)

Széll K. tér 21. szám alatti üzlethelyiség bérleti
díja.

16.

119/2004.(I.29.)

VOLÁN pályaudvaron lévő helyiség bérlete.

16.

120/2004.(IV.29.)

Mobil kiállítási pavilon beszerzése.

16.

.8.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
16/2004.(IV.29.)ÖKT.r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata és
szervei, valamint intézményeinek a közbeszerzéséről és a közbeszerzés hatálya
alá nem tartozó eljárások, valamint beruházások szabályozásáról szóló 17/2003.
(III.27.)ÖKT.r. hatályon kívül helyezéséről.

16.

17/2004.(IV.29. ÖKT.r.

Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyermekfogászati körzetek kialakításáról szóló 25/2002.(VI.4.)
ÖKT. rendelet módosításáról.

17.
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83/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály
Kollégium rekonstrukciója tárgyában
az Oktatási Minisztérium 2005. évi
címzett támogatása keretében az
igénybejelentés
részeként
benyújtandó beruházási koncepciót
elfogadja, a koncepció részét képező
megvalósíthatósági
tanulmányban
szereplő „A” változat megvalósítását
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Műszaki Iroda Vezetője
Főmérnök
85/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város ÖnkormányzaKépviselő testülete úgy határoz,
hogy
a
képviselő-testület
munkatervében szereplő testületi
ülések időpontja előtt minden
alkalommal
általános
közmeghallgatást tart a következő
üléstől kezdődően
Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
87/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a közrend-közbiztonság
2003.
évi
helyzetéről
adott
előterjesztést elfogadja.
(1)A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2003.
évi munkájáról tett előterjesztést
tudomásul veszi.
(2)A
Vámhivatal,
Határőrség,
Katasztrófavédelem,
Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, Polgárőrség,
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Szentgotthárd
Közbiztonságáét
Közalapítvány beszámolóját a 2003.
évben végzett munkáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
88/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az erdőgazdálkodó 2003.
évi
tevékenységéről
szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csanaki Eszter aljegyző
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő
2.000 m2 alatti erdő és gyep
művelési ágú, osztatlan közös
tulajdonú
ingatlanrészeinek,
valamint
az
osztatlan
közös
tulajdonú szántó művelési ágú
ingatlanrészeknek a tulajdonostársak
javára
történő
értékesítési
feltételrendszerének
kidolgozását
rendeli el.
Határidő:
2004.
szeptemberi
képviselő-testületi ülés
Felelős :Bugán József erdőgazdálkodó
Bók Péter főelőadó
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az
önkormányzat 1/1-es tulajdonában
lévő szántó művelési ágú területek
erdőtelepítési
lehetőségének
vizsgálatát rendeli el.
Határidő:
2004.
szeptemberi
képviselő-testületi ülés
Felelős:BugánJózsef erdőgazdálkodó
Bók Péter főelőadó
4./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Bugán József erdőgazdálkodót, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő
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erdők, illetve a majdani erdősítések a
későbbiek során milyen biofütőanyag termelési lehetőséget
nyújtanak és az ezzel kapcsolatos
anyagot a szeptemberi bizottsági
ülésre terjessze elő.
Határidő: szeptemberi bizottsági ülés
Felelős:
Bugán
József
erdőgazdálkodó
89/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a
Máriaújfalui városrész helyzetéről
készített előterjesztést elfogadja.
2./A Képviselő-testület elsődlegesnek tartja a településrészen a szennyvízcsatorna-hálózat megépítését.
Ehhez a pályázatot már újból be is
adta.
3./ A Képviselő-testület egyetért
azzal, hogy a településrészen lévő
kultúrházat mielőbb fel kell újítani,
ám ehhez pénzeszközt ebben a
költségvetési évben biztosítani nem
tud. Ha erre pályázati lehetőség lesz,
úgy pályázatot benyújt. Kéri a
településrészi önkormányzatot, hogy
vizsgálja meg a felújítás pénzügyi,
stb. igényét és ha erre anyagi forrást
talál(pl. településrészi önkormányzatnak járó összegből, stb.) úgy a
munkálatokat kezdje el.
4./ A Hársas-tavat az önkormányzat
fontos idegenforgalmi célponttá
fejleszti, ennek érdekében folytatja a
fejlesztési elképzelések kidolgozását.
A képviselő-testület kimondja, hogy
a Hársas-tó körüli területeken
parcellázásra, hétvégi ház építésére a
jövőben sem lesz lehetőség.
5./ Amennyiben a tervezési keretben
lehetőség lesz majd a Máriaújfalui
járda és a Magyarlaki úti járda
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tervezésére, úgy a terveket el kell
készíteni.
Határidő: - 1.)pontra azonnal
- a többi pontra folyamatos
- az 5.)pontra legkésőbb a 2005. évi
költségvetési tervezéskor
Felelős:- az 1.), 2.) pontért:
Viniczay Tibor-polgármester
-3.)pontért:
részönkormányzat vezetője
-5.)pontért: Fekete Tamás
Műszaki Irodavezető
90 /2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület egyetért a
Vas Megyei Rehabilitációs Kórház
és
Gyógyfürdő
beruházási
támogatási igényével, a településen
mozgásfogyatékosok otthona és
rehabilitációs
intézménye
létesítésével.
A Képviselő-testület támogatja és
egyetért
a
fenti
beruházás
megvalósításával, illetve az erre
irányuló
címzett
támogatás
igénylésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
91/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Vas Megyei Rehabilitációs Kórház
és
Gyógyfürdő
beruházási
támogatási
igényével
a
megvalósítandó rekonstrukcióval, a
hotelszolgáltatások
komfortosságának növelésével.
A Képviselő-testület támogatja és
egyetért
a
fenti
beruházás
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megvalósításával, illetve az erre
irányuló
címzett
támogatás
igénylésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

kiegészített 2004. évi munkatervét
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: a munkatervben szereplő
feladatok végrehajtásáért:
Szepesiné Fuisz Erika igazgató

92 /2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

95/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

1./Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a
Sapard előcsatlakozási alap keretén
belül történő „Szentgotthárd, barokk
városközpont –parkfelújítás” tárgyú
pályázat benyújtását. A csatolt
engedélyezési tervekben foglalt
műszaki tartalommal egyetért, a
megvalósítást támogatja.
2./ A pályázathoz kapcsolódó
fejlesztési célú forrást, mint önerőt
15.095.803,forint
erejéig
rendelkezésre bocsátja.
Fedezete: felhalmozási céltartalék.
Határidő: 2004. április 29.
Felelős: Műszaki Iroda Vezetője
Főmérnök

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany
az Arany János Általános Iskola
felügyeleti ellenőrzéséről szóló
jelentést megismerte.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az
intézmény igazgatóját, hogy az
intézkedési tervben meghatározott
feladatok végrehajtásában járjon el.
Határidő: közlésre azonnal
a meghatározott
feladatok
elvégzésére: 2004.október 30.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
KovácsJánosné intézmény
vezető

93/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatja, hogy
a város jelentkezzen a Virágos
Magyarországért
2004.
évi
környezetszépítési versenyére.
Határidő: 2004. május 10.
Felelős: Fekete Tamás műszaki
irodavezető
94/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Művelődés Háza és
Színház

96/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dr. Bánki Ferencné, Németh
Istvánné, Németh István és Sáfár
Tibor nyugdíjas pedagógusokat a
„rubin és arany” díszoklevelek
mellett összesen 197,-e/Ft összegben
ismeri el a költségvetésben tervezett
kitüntetési keret terhére.
A díszoklevelek átadására a Városi
Pedagógus Napon kerül sor.
Határidő: 2004. június 04.
(Pedagógus Nap)
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
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97/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Óvoda
részére
120.000,Ft
pótelőirányzatot
biztosít
az
O(VI)LIMPIA
rendezvény
költségeihez az általános tartalék
terhére. A támogatás egyszeri és
elszámolási kötelezettséggel jár.
Határidő: azonnal
Felelős:Kovács Tiborné óvodavezető
Kocsis Judit irodavezető
98/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takács
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Takács Jenő
Zeneiskola
Alapító
Okiratának
módosítását az 1. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá azzal, hogy a
melléklet
2.3.pontban szereplő
szintetizátort az alábbi 3 részre kell
bontani:
-szintetizátor
-szintetizátor-keyboard,
-számítógépes zene
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Csukly Gergely igazgató
99/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takács
Jenő Zeneiskola SZMSZ módosítását
az 1.sz. melléklet szerint elfogadja
azzal a kiegészítéssel, hogy annak
1.5.3. pontjában a 165 fő helyett 265
fő szerepeljen.
Határidő: azonnal
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Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Csukly Gergely igazgató
100/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a normatív
állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről szóló összegzést
megismerte. Megállapítja, hogy az
ellenőrzött intézmények – Arany
János Általános Iskola, Széchenyi
István Általános Iskola, Vörösmarty
Mihály Gimnázium és Kollégium,
III. Béla Szakképző Iskola, Városi
Óvoda, Takács Jenő Zeneiskola,
Városi Gondozási Központ – a
jogszabályoknak megfelelően jártak
el a normatív állami hozzájárulások
elszámolása során.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
101/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
intézmények belső
világítási hálózata korszerűsítési
terveinek elkészítésével nem ért
egyet.
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki iroda vezető

102/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a rábafüzesi
tagiskola
működésének
racionalizálása témájában a csatolt
intézkedési tervben foglaltakkal
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egyetért. Az átszervezés költségeit a
költségvetés általános tartalék kerete
szabad pénzeszközeinek és a
céltartalékban szereplő pályázati
alapnak a terhére kell finanszírozni,
melyet az Alkotmány u. 48. ingatlan
részleges értékesítése után vissza kell
pótolni.
A Szentgotthárd, Alkotmány u. 48.
(hrsz.
2312.)
ingatlan
telekmegosztási vázrajzát el kell
készíttetni, majd az eladásra szánt
ingatlanrész
értékbecslésével
a
Tiborcz Ingatlanközvetítő Kft-t kell
megbízni.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kocsis Judit pénzügyi
irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető
103/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rábafüzesi
Tagóvoda
korszerűsítésével és a csatolt
ütemtervben foglaltakkal egyetért. A
korszerűsítéshez
szükséges
pénzeszközöket
a
Rábafüzes,
Alkotmány
u.
48.
ingatlan
értékesítéséből befolyt bevételekből
és pályázati úton kell biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős:Kovács Tiborné óvodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető

104/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a
Szentgotthárd Városi Strandfürdő
tervezett nyitva tartásának rendjével
(2004.
május
15-től-2004.
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szeptember
05-ig
/időjárástól
függően/
kedd-szerda-csütörtökszombat-vasárnap 10.00 órától 19.00
óráig; szünnap: hétfő, péntek)
egyetért, a belépőjegyek árait az
alábbiak szerint határozza meg:
Felnőtt belépőjegy ára: 220,-Ft
220,-Ft
Gyermek, tanuló,
nyugdíjas
belépőjegy ára:

60,-Ft

60,-Ft
2./A Képviselő-testület engedélyezi,
hogy a tanév befejezéséig a
szentgotthárdi
tanulók
tanórai
keretek
között
térítésmentesen
igénybe vehetik a strandfürdőt.
Határidő: 2004. május 15-től – 2004.
szeptember 05-ig.
Felelős: Fekete Tamás műszaki
irodavezető
Vass József Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója
105/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárd-Zsidahegy városrész
kábeltelevízió hálózatának kiépítését
támogatja azzal, hogy a pályázat
eredményétől függően visszatér a
kiépítés tárgyalására.
Határidő: legkésőbb az augusztusi
képviselő-testületi ülés időpontja
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Dékány István VTV. ügyvezető igazgatója
106/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100,-e/Ftot biztosít a családon belüli erőszak
felismerését és az ellene való
fellépés lehetőségeit ismertető egy
napos szentgotthárdi tanfolyam
költségeire.
Forrása az önkormányzati tartalék.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Kocsis Judit irodavezető

Felelős: Viniczay Tibor polgármester

107/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

Kiutazás:
Város megnevezése:
időpontja:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Sportiskola
létrehozása
című
előterjesztést jelenlegi formájában
nem
fogadja
el,
ugyanakkor
elviekben egyetért városi keretek
között
működő
Sportiskola
létrehozásával,
melynek
előkészítésével
megvárja
a
sporttörvény
végrehajtásának
rendeletét.
A működési feltételek megteremtését
mind szakmai, mind gazdasági
részéről a 2005/2006. tanévre
irányozza elő.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
108/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd közigazgatási területét
genetikailag módosított növényektől
és a belőlük készült élelmiszerektől
és
takarmányoktól
mentesnek
nyilvánítja.
Felhatalmazza a polgármestert az
erről szóló nyilatkozat aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal

109/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi külkapcsolati
tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Tarvisió
2004. 05.08.-05.10.
Izola

Kiutazás

2004.05.08-05.10.
2004.szeptemberoktóber

2004. szeptember-október
Fogadás
Város megnevezése:
időpontja:
Walldürn

Fogadás

2004.07.28-08.02.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
110/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az olaszországi Tarvisio
Városával testvérvárosi szerződést
köt. A Képviselő-testület jóváhagyja
a Tarvisio Városával megkötendő
testvérvárosi
szerződésnek
az
előterjesztés 1. sz. mellékletébe
foglalt szövegét. A Képviselőtestület felhatalmazza Viniczay Tibor

II. ÉVFOLYAM

6.SZÁM
10

polgármestert
a
testvérvárosi
szerződés aláírására.
Határidő: 2004. május 10.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
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-fejleszti a települések közötti
gazdasági kapcsolatokat, az ipari,
turisztikai és kereskedelmi vállalatok
közötti kapcsolatfelvételt.
111/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
Testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Tarvisio, Olaszország városa és
Szentgotthárd, a Magyar Köztársaság
városa a kölcsönös egyetértés és
baráti együttműködés alapján a
Nemzetközi Jogszabályok szellemét
követve hivatalos test vérvárosi
kapcsolatot létesít.
A Testvérvárosi kapcsolat célja:
-elősegíteni a közvetlen, kétoldalú
kapcsolatok
alapját
képező
széleskörű
együttműködést, kulturális és
gazdasági téren,
-teremtődjön meg a két település
lakói között a barátság, alakuljanak
ki kapcsolatok családok, iskolák,
vallási egyesületek, gazdasági és
társadalmi szervezetek között.
Ennek érdekében a két település
vezetősége
-megteremti a lehetőségét a családok
közötti
személyes
és
baráti
kapcsolatok kialakításának,
-biztosítja Szentgotthárd és Tarvisio
vezetőinek, gazdasági, egészségügyi,
kulturális, oktatási, sport és egyéb
szervezeteknek
kölcsönös
tapasztalatcseréit és cserelátogatási
lehetőségeket,

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok új tagjaivá az
alábbi személyeket választja meg:
Monek Imréné Szentgotthárd, Május l. út 3.
Záveczné Bódis Edit Szentgotthárd,
Fővég utca 1.
Kiss Ferencné Szentgotthárd, Fő
u.19.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
választási iroda vezetője
112/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete helyi népszavazást ír ki
Szentgotthárd farkasfai városrészérea településen lakó választópolgárok
kezdeményezése alapján.
A helyi népszavazás időpontja: 2004.
június 13.
A szavazólapokon felteendő kérdés:
„Akarja-e, hogy a farkasfai városrész
Szentgotthárd városától különváljon
és önálló község legyen?
A
népszavazást
a
farkasfai
városrészben lévő 10. számú
szavazókörben
kell megtartani
(Szentgotthárd, Farkasfai út 9. szám)
2./A helyi választási iroda feladata a
helyi népszavazás előkészítése.
Határidő: a közlésre azonnal
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Felelős:az 1.)pontért: Viniczay Tibor
polgármester
a 2.) Pontért: Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
113/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Önkormányzata által
lebonyolított közbeszerzési eljárások
egyes kérdéseiről szóló szabályzatot
2004. május 1-i hatályba lépéssel
jóváhagyja.
Határidő: 2004. május 1.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Szabályzat
Szentgotthárd Város Önkormányzata
által lebonyolított közbeszerzési
eljárások egyes kérdéseiről
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2003. évi CXXIX.
törvény (továbbiakban Kbt.) 6.§ (1)
bekezdése
alapján
a
következő
szabályzatot alkotja:
Általános rendelkezések
I.
(1)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának közbeszerzési eljárásai
lebonyolítását a Közbeszerzési Bizottság
(továbbiakban KB.) végzi.
(2) A KB. 5 főből áll, tagjait, a képviselőtestület minősített szótöbbséggel választja
meg. Személyükre a képviselő-testület
tagjai tehetnek javaslatot.
(3) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel
maguk
közül
elnököt,
alelnököt
választanak. Az elnök, alelnök megbízatása
2 évre szól.
(4) A KB elnökét akadályoztatása esetén az
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alelnök helyettesíti.
(5) A KB döntéseit ülésein határozat
formájában hozza. A KB határozatképes,
ha tagjainak több mint a fele jelen van.
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza
meg.
(6) A KB ülései nem nyilvánosak, azon a
KB tagjai, a Polgármester és a
közbeszerzési Bírálóbizottság ( lásd: IV.
Fejezet ) tagjai vehetnek részt.
0(6) A KB üléseiről jegyzőkönyv készül. A
jegyzőkönyvet a KB elnöke, távollétében
alelnöke és a jegyzőkönyv készítője írja
alá.
A közbeszerzési eljárás
lebonyolításának helyi szabályai
Az eljárás fajtái
II.
(1) A közbeszerzési eljárás nyílt,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
lehet. Tárgyalásos eljárást csak akkor
lehet alkalmazni, ha azt a Kbt.
megengedi.
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy
III.
(1)Az ajánlatkérő jogait és kötelességeit
az ajánlatkérő nevében eljáró személy
gyakorolja.
(2)Az ajánlatkérő nevében eljáró
személy
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának beszerzései során a
KB. elnöke.
Bírálóbizottság
IV.
(1) A Kbt. 8.§ (3) bekezdésében
szabályozott Bírálóbizottság tagjait a
Polgármesteri Hivatal munkatársai
közül kell megválasztani az alábbi
szempontok szerint:
a, a bizottság három tagú,
létszáma építési beruházás esetén
kiegészíthető a d, pont szerint
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b, a bizottság tagja
Szentgotthárd Város Jegyzője,
c, a bizottság munkájában részt
kell vennie a Pénzügyi Iroda egy-, és a
Műszaki Iroda egy közbeszerzésekkel
foglalkozó ügyintézőjének, építési beruházás esetén a bizottság tagjaként megbízható az a személy, vagy annak a
szervezetnek a megbízottja, akivel a
közbeszerzési eljárás megkezdése előtt
az Önkormányzat a beruházás lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére szerződést kötött.
(2)A Bírálóbizottság c, és d pont szerinti
tagjait Szentgotthárd Város Jegyzője
nevezi ki.
(3) A Bírálóbizottság alakuló ülésén
tagjai közül elnököt választ. A
Bírálóbizottság
tevékenységét
a
Bírálóbizottság elnöke irányítja.
(4) A Bírálóbizottságot olyan
időpontban kell összehívni, hogy módja
legyen az ajánlattevő által kibocsátandó
ajánlati felhívások elkészítésében is
közreműködni.
(5) A Bírálóbizottság határozatképes, ha
tagjainak több mint a fele az ülésen
jelen van. A bizottság minden tagjának
egy szavazata van, határozatait egyszerű
szótöbbséggel
hozza,
szavazat
egyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.
(6)
A Bírálóbizottság munkájával
kapcsolatos adminisztráció a bizottság
vezetőjének a feladata.
(7) A Bírálóbizottság a munkáját a
Közbeszerzési
Bizottság
tagjaival
egyeztetve
végzi.
(8) A bizottságok együttes üléseire a
Bírálóbizottság elnöke, vagy a KB
elnöke
tesz
javaslatot.
Az együttes ülésekről jegyzőkönyvet
kell készíteni, melynek hitelesítését a
Bírálóbizottság és a KB. egy-egy tagja
végzi.
(9) A Bírálóbizottság önállóan is
ülésezhet, az önálló ülésről készített
jegyzőkönyvet a KB. elnökének kell
átadni.
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Az ajánlati felhívás
V.
(1) Az ajánlati felhívást – meghívásos
eljárás során a részvételi felhívást,
hirdetmény
közzétételével
induló
tárgyalásos eljárás során a hirdetményt
–
az
ajánlatkérő
írja
ki,
a
Bírálóbizottság véleményének előzetes
kikérését követően.
(2) Az ajánlati felhívás elkészítése,
annak
közzétételével
kapcsolatos
intézkedés megtétele a Polgármesteri
Hivatal közbeszerzések ügyintézésével
megbízott dolgozójának feladata.
(3) Az ajánlatkérő ajánlati felhívását a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos
lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben,
illetve a közösségi értékhatárt elérő
értékű közbeszerzések esetén –a
Közbeszerzések Tanácsán keresztül- az
Európai Unió Hivatalos lapjában teszi
közzé. Az ajánlatkérő csak a
Közbeszerzések
Tanácsa
részéről
történő közzétételt, illetve az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványai
Hivatala részére történő feladást
követően jogosult az ajánlati felhívás
más módon való közzétételére.
Az ajánlatok benyújtása és
nyilvántartásba vétele
VI.
(1)Az ajánlattevő által benyújtott
ajánlatnak meg kell felelnie az ajánlati
felhívásnak,
valamint a Kbt. vonatkozó
rendelkezéseinek.
(2)„Az ajánlatot írásban és zártan, az
ajánlati felhívásban megadott címre
közvetlenül
vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig.”1
(3)Az ajánlatokat lezárt borítékban kell
leadni abban az esetben is, ha azt az
ajánlattevő személyesen nyújtja be.
(4)Az ajánlattevő részére – amennyiben
ajánlatát személyesen nyújtja be – az

1

Kbt. 79.§ (1) bekezdés
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ajánlat átvételéről elismervényt kell
adni. Az átvételi elismervénynek
tartalmaznia kell az átvétel időpontját,
az átvevő nevét és kézjegyét, valamint
annak elismerését, hogy az ajánlat
benyújtása lezárt, sértetlen borítékban
történt. (Az átvételi elismervény
mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
(5) A beérkezett ajánlatok borítékján fel
kell tüntetni a beérkezés időpontját,
továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték
sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell
jegyezni az ajánlat sorszámát.
(6)A
beérkezett
ajánlatokról
nyilvántartást
kell
vezetni.
A
nyilvántartásban
a
beérkezett
pályázatokat
1-től
kezdődően
folyamatos sorszámmal kell ellátni. A
nyilvántartás tartalmazza a beérkezés
időpontját, a beérkezés módját (postán
érkezett vagy személyesen nyújtották
be), továbbá az esetleges egyéb
megjegyzéseket (a boríték sérülten
érkezett stb.). ( A nyilvántartás mintáját
a szabályzat 2. sz. melléklete
tartalmazza.)
(7)Az
ajánlatok
benyújtásával
kapcsolatos
adminisztrációt
a
Bírálóbizottság vezetője végzi.
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- az ajánlattevő nevét, címét
(székhelyét,
lakóhelyét),
valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek a bírálati szempontok
alapján értékelésre kerülnek (pl. az
ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás, a
vállalt teljesítési határidő stb.).
Az ajánlatok elbírálásának
szakmai előkészítése
VIII.
(1)A beérkezett ajánlatok ajánlatkérő
által történő elbírálásának szakmai
előkészítése a Bírálóbizottság feladata.
(2) A Bírálóbizottság a beérkezett
ajánlatokról írásbeli szakvéleményt és
döntési javaslatot készít.
(3)A szakvéleménynek az alábbiakat
kell tartalmaznia:
- az ajánlat megfelel-e az ajánlati
felhívásban előírtaknak,
- az ajánlattevő rendelkezik-e az ajánlat
teljesítéséhez szükséges gazdasági,
pénzügyi
0feltételekkel,
műszaki-technikai
szempontból
alkalmas-e az ajánlat teljesítésére,
- milyen referenciákkal rendelkezik,
- a referenciával megjelölt feladatokat
határidőben,
szerződésszerűen
teljesítette-e,
- az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítésére való alkalmasságát vagy
alkalmatlanságát,
- az ajánlattevő által csatolt igazolások
ellenőrzéséről való megállapításokat,
az
ajánlat
esetleges
érvénytelenségének,
illetve
az
ajánlattevő kizárásának
megállapítására vonatkozó javaslatot,
- az ajánlatkérő által kért egyéb
véleményt.
(4)„Ha az ajánlat érvénytelen, az
ajánlatkérőnek nem kell a bírálati
szempont
szerint
az
ajánlatot
értékelnie.”2
(5) Amennyiben a Bírálóbizottság

Az ajánlatok bontása
VII.
(1)Az ajánlatokat a Kbt. 80.§ (2)
bekezdésében meghatározott személyek
jelenlétében a KB. elnöke bontja ki.
(2)Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 80.§
bekezdésében meghatározottak kerülnek
ismertetésre.
(3)Az
ajánlatok
bontásáról
és
ismertetéséről az ajánlatkérőnek a Kbt.
előírásának megfelelő jegyzőkönyvet
kell készítenie, melyet a bontástól
számított öt napon belül meg kell
küldenie az összes ajánlattevőnek. ( Az
ajánlatok
bontásáról
készülő
jegyzőkönyv mintáját a szabályzat 3. sz.
melléklete tartalmazza. )
(4)A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
2

Kbt. 88.§ (5) bekezdés
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eljárása során azt észleli, hogy a
benyújtott
ajánlatokban
szereplő
vállalási
ár
a
költségvetésben
rendelkezésre
álló
előirányzatot
meghaladja, erről a KB elnökét
haladéktalanul
értesíti.
Amennyiben a hiányzó fedezet nem
biztosítható, az eljárást a Kbt. 92.§-a
alapján
eredménytelennek
kell
nyilvánítani.
(6)A Bírálóbizottság köteles döntési
javaslatot készíteni a KB. részére,
amelynek tartalmaznia kell az ajánlati
felhívásban meghatározott bírálati
szempontok szerinti legelőnyösebb
ajánlatot
benyújtó
ajánlattevő
megnevezését.
(7)Az értékelő munka végeztével a
Bírálóbizottság
munkájáról
jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv részét képezik a tagok
indokolással ellátott bírálati lapja is. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
Bírálóbizottság
által
készített
szakvéleményt, és a döntési javaslatot.
A jegyzőkönyv hitelesítéséről a
Bírálóbizottság vezetője gondoskodik.

végeredményének kihirdetését a KB.
elnöke végzi. Az eredményhirdetésen a
Bírálóbizottság
vezetőjének,
szükség
szerint tagjainak – az esetleges kérdések
megválaszolása céljából – jelen kell lennie.
(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell
a Kbt. 93.§ (2) bekezdése szerinti
összegezésében foglalt adatokat.
(6)
Az
elbírálás
eredményének
kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni,
amely tartalmazza:
- a kihirdetés helyét, időpontját,
- a résztvevők felsorolását a részvétel
minőségének feltüntetésével,
- a kihirdetésen jelen nem lévő
ajánlattevő nevét,
- a Kbt. 93.§ (2) bekezdése szerinti
összegezésében foglalt adatokat.
A közbeszerzési eljárás dokumentálása
XI.
(1) „Az ajánlatkérő minden egyes
közbeszerzési eljárását – annak
előkészítésétől az eljárás alapján kötött
szerződés teljesítéséig terjedően –
írásban köteles dokumentálni.”3
(2)
A
közbeszerzési
eljárás
előkészítésével, lefolytatásával és a
szerződés teljesítésével kapcsolatban
keletkezett összes iratnak a Kbtv. 7.§ában meghatározott időtartamig történő
őrzéséről, védelméről Szentgotthárd
Város Jegyzője gondoskodni.
(3)
Az
iratok
megőrzését
a
Polgármesteri Hivatalon belül oly
módon kell biztosítani, hogy az
illetéktelen
személyek
számára
hozzáférhetetlen maradjon.
(4)
A
közbeszerzési
eljárás
dokumentálására egyebekben a Kbt.
rendelkezései irányadóak.

Az ajánlatok elbírálása
IX.
A beérkezett ajánlatokat a KB. bírálja el.
Az eredmény kihirdetése és közzététele
X.
(1) Az
ajánlatkérő
az
ajánlatok
elbírálásának befejezésekor köteles - külön
jogszabályban meghatározott minta szerint
- írásbeli összegzést készíteni az
ajánlatokról.
(2) Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről
vagy
eredménytelenségéről
külön
jogszabályban meghatározott minta szerint
tájékoztatót köteles készíteni.

A közbeszerzési eljárás belső
ellenőrzésének felelősségi rendje
XII.

(3) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására
vonatkozó döntését a Kbt. szabályai szerint
köteles nyilvánosan kihirdetni.
(4)

A

közbeszerzési
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(1) Az ajánlatkérő köteles minden egyes

eljárás
3

Kbt. 7.§ (1) bekezdés
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közbeszerzési eljárását a Polgármesteri
Hivatal által megbízottott belső ellenőr
útján ellenőriztetni.
(2) Annak érdekében, hogy a belső
ellenőr tevékenységét eredményesen el
tudja látni, az ajánlatkérő köteles a
közbeszerzési eljárás során keletkezett
valamennyi iratanyagot, jegyzőkönyvet
a belső ellenőr részére megküldeni.
Egyéb rendelkezések
XIII.
(1) Az éves közbeszerzésekről a KB.
elnöke írásos előterjesztést nyújt be a
Képviselő-testület elé.
(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról
a KB. elnökének olyan időpontban kell
gondoskodnia, hogy a tapasztalatok a
soron
következő
költségvetés
készítésekor hasznosíthatóak legyenek.
(3) „Az ajánlatkérő az éves
beszerzéseiről külön jogszabályban
meghatározott minta szerint
éves
statisztikai
összegezést
köteles
készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet
követő év május 31. napjáig kell
megküldenie
a
Közbeszerzések
4
Tanácsának.”
(4) Jelen szabályzat Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének jóváhagyó záradékával
érvényes.

114/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vöröskereszt Területi Szervezete részére
anyagi támogatást nem nyújt,
javasolja, hogy a civil szervezetek
támogatására kiírt pályázatra adják
be igényüket.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető

4

Kbt. 16.§ (1) bekezdés
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115/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az
Evangélikus Egyházközség részére a
parókia
építéséhez
3.000,-e/Ft
támogatást nyújt az általános tartalék
terhére.
A
pénzátadásra
megállapodást kell kötni, melyben
előfeltételként szerepeltetni kell a
parokiaépület
elbontásából
származó, a Rába partjára lerakott
bontási törmelék elszállítását, a
folyópart
törmeléktől
való
mentesítését és
a szerződésben
elszámolási kötelezettséget kell
meghatározni.
Határidő: azonnal
Felelős: megállapodás megkötésére:
polgármester
közlésre: pénzügyi irodavezető
116/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város ÖnkormányzaVáros
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd,
Deák F. u. 12. fsz. 4. számú
1334/A/4 hrsz-ú 46 m2 alapterületű
lakást Kiss Attila részére a 16/2000.
(III. 30.) ÖKT. rendeletben foglaltak
szerint értékesíti.
A forgalmi értéket a VÉ-KO TERV
BT
értékbecslése
alapján
a
következő ülésen határozza meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó
117/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth
Tamás 1976. an.: Lázár Mária és
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felesége Horváthné Vass Zsuzsanna
1978. an.: Zugonics Zsuzsanna
Szentgotthárd, Vajda J. u. 13. szám
alatti lakosok részére 500.000,-Ft
vissza nem térítendő lakáscélú
támogatást nyújt.
Határidő: a közlésre azonnal,
szerződéskötésre: 2004. május 15.
Felelős: Bók Péter főelőadó
118/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
PALOMA-KER KFT és a KORONA
Kereskedelmi BT. által bérelt
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21.
szám alatti üzlethelyiség bérleti díját
a 42/2004. számú Képviselő-testületi
határozat alapján kiközölt havi bruttó
286.250,-Ft mértékben fenntartja.
Amennyiben a bérlő az így kiközölt
bérleti szerződésmódosítást 2004.
május 10-ig nem fogadja el, a bérleti
szerződés
felmondását
kezdeményezi.
Határidő: a közlésre május 5.
Felelős: Bók Péter főelőadó
119/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szentgotthárdi
1572
hrsz-ú
2
ingatlanon lévő 14,2 m alapterületű
helyiséget tekintettel annak jellegére
és rendeltetésére a 15/1994. (V. 19.)
ÖKT. r. 20. § (2) alapján pályázat és
licit nélkül a Vasi Volán RT részére
adja bérbe
bruttó 15.000,-Ft/hó
bérleti díjért 2006. 11. 30-ig szóló
időre.
Felhatalmazza a polgármestert a
2002. március 20-án kelt és a fentiek
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szerinti bérleti szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő:
a
közlésre
azonnal,
szerződésmódosításra:2004. május 15.

Felelős: Bók Péter főelőadó
120/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzata
Képviselő-testülete a mobil kiállítási
pavilon beszerzésével nem ért egyet,
arra forrást nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETEK
16/2004.(IV. 30.) Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
rendelete (R.)
a Szentgotthárd Város Önkormányzata
és szervei, valamint intézményeinek a
közbeszerzéséről és a közbeszerzés
hatálya alá nem tartozó eljárások,
valamint beruházások szabályozásáról
szóló 17/2003. (III. 27.) ÖKT. r.
hatályon kívül helyezéséről.

1.
§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. tv.-ben írottakra
figyelemmel a rendeletet hatályon
kívül helyezi.
2. § Ez a R. 2004. május 01. napjával
lép hatályba.
Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester
jegyző
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Kihirdetve: 2004. 04. 30.
1.§(1) A rendelet mellékletében az
1.sz. Háziorvosi körzethez tartozó
felsorolás a Weöres Sándor utca szö17/2004. (IV. 30. Szentgotthárd
Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete
a többször módosított
Szentgotthárd Város Közigazgatási
területén a háziorvosi, házi
gyermekorvos, fogorvosi,
gyermekfogászati körzetek
kialakításáról szóló
25/2002. (VI. 4.) ÖKT. rendelet
módosításáról
vegrésszel egészül ki.
(2)Az 1.sz. Házi gyermekorvosi körzethez tartozó felsorolás a Weöres Sándor
utca szövegrésszel egészül ki.
2.§ A rendelet egyebekben nem változik.
3.§ Ez a rendelet 2004.május 1-én lép hatályba.
Viniczay Tibor Dr.Dancsecs Zsolt
polgármester
jegyző
Kihirdetés napja:2004.04.30.
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KÉSZÜLT:

a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban
40 példányban.

FELELŐS KIADÓ:

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

