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              SZENTGOTTHÁRD VÁROS
              ÖNKORMÁNYZATÁNAK
                       ÉRTESÍTŐJE

________________________________________________________

 SZÁM                T A R T A L O M                       OLDAL

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

 28/2004.(II.26.) A Képviselő-testület állandó bizottsága- 4.
inak 2004. évi munkaterve.

29/2004.(II.26.) Értékelés az Önkormányzat 2003. évi 4.
gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatai ellátásáról.

30/2004.(II.26.) A városrészek helyzete: Farkasfa 4.

31/2004.(II.26.) Városi Óvoda testületi határozat módo- 5.
sítás iránti kérelme.

32/2004.(II.26.) Városi Óvoda és tagóvodái nyári zárva- 5.
tartása.

33/2004.(II.26.) III.Béla Szakképző Iskola státusz kérel-
me biztonsági őr alkalmazására. 5.

34/2004.(II.26.) Oktatási intézmények kötelező (minimá- 5.
lis) eszköz- és felszerelési jegyzék vég-
rehajtásához ütemterv.

36/2004.(II.26.) Megyei „szociálpolitikai kerekasztal”-ba 5.
tag delegálása.

37/2004.(II.26.) A polgármester 2004. évi célfeladatainak
meghatározása. 6.

38/2004.(II.26.) Közmunkaprogram pályázat. 6.
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39/2004.(II.26.) Máriaújfalu, Zsida, Rábatótfalu II.Zsidahegy 6.
szennyvízcsatorna hálózat építés céltámogatási
pályázata.

40/2004.(II.26.) Polgármesteri Hivatal álláshely betöltés 7.
iránti kérelme.

41/2004.(II.26.) Tóth Gyuláné és társai telekhatár-rende- 7.
zési ügye.

42/2004.(II.26.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér- 7.
leti szerződéseinek és díjainak felülvizsgá-
lata.

44/2004.(II.26.) Az Európai Unióhoz való csatlakozás 8.
alkalmából rendezendő programsoro-
zattal kapcsolatban kiírt pályázatokon
való részvétele.

45/2004.(II.26.) Együttműködési megállapodás Őriszent- 9.
péterrel.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

5/2004.(II.26.)ÖKT.r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 10.
2004.évi Költségvetési rendelete.

6/2004.(II.26.)ÖKT.r. A szociális igazgatásról és az egyes szo- 17.
ciális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003.(IV.30.)ÖKT. rendelet módosí-
tásáról.

7/2004.(II.26.)ÖKT.r. A 14/2003.(III.27.)ÖKT. rendelettel elfoga- 19.
dott SZMSZ. 1.sz.,3.sz.,5.sz. mellékleteinek
módosításáról és kiegészítéséről.

8/2004.(II.26.)ÖKT.r. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. 20.
(IV.27.)ÖKT. rendelet módosításáról.

9/2004.(II.26.)ÖKT.r. A helyi környezetvédelem szabályairól szó- 21.
ló 22/2001.(VI.28.)ÖKT.rendelet módosítá-
sáról.
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10/2004.(II.26.)ÖKT.r.     A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállí-     24   
     tásáról sáról szóló 34/1995.(XII.28.)ÖKT.r. 

                                         módosításáról.
     sításáról.

11/2004.(II.26.)ÖKT.r.     Szentgotthárd Város közigazgatási területén      25.
    a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 
    gyermekfogászati körzetek kialakításáról
    szóló 25/2002.(VI.4.)ÖKT. rendelet módosítása.

12/2004.(II.26.)ÖKT.r.    A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről    25.
    szóló 26/2001.(VIII.30.)ÖKT. rendelet módo-
    sításáról.

                                             



II.ÉVFOLYAM 2.SZÁM 2004.FEBRUÁR 26.
4

28/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete az állandó 
bizottságok 2004. évi munkaterveit a 
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:az állandó bizottságok el-
              nökei

29/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  gyermekvédelmi  és 
gyermekjóléti  feladatok  ellátásáról 
szóló  beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

2./  A gyermekvédelmi jelzőrendszer 
hatékony,  az  információk  gyorsabb 
áramlását  és  a  szükséges 
intézkedések minél előbbi megtételét 
elősegítő  eljárás  szabályozását  kell 
kidolgozni.
Határidő: 2004. március 31.
Felelős:  Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
              Csanaki Eszter aljegyző

3./A  városban  fel  kell  térképezni 
azokat  a  családokat,  amelyek 
érintettek  a  gyermekeknek  a 
családon  belüli  bántalmazása 
körében.  Krízis  térkép 
létrehozásával,  a  megfelelő 
szakemberek   odairányításával  meg 
kell  teremteni  annak  a  lehetőségét, 
hogy  időben  segítséget   lehessen 

nyújtani  a  családoknak,  a 
bántalmazott gyerekeknek.
Határidő: 2004.  június  30.,illetve 
folyamatos
Felelős:   Sohárné  Domiter  Edit,  a 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője       

30/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  farkasfai  városrészen  a 
közművek-közszolgáltatások 
fejlesztését  a  2006-ig  terjedő 
időszakra  fokozott  figyelemmel 
kíséri.
a.) Ebben az évben terveket készíttet 
a szennyvízelvezetés megoldására és 
ennek  függvényében  ütemtervet 
készíttet az utak karbantartására.
b.)A  Városi  TV.  KHT.  készítsen 
megvalósíthatósági  tanulmánytervet 
a  kábeltévé-hálózat  kiépítése 
vonatkozásában. 
c.)-A  kultúrház  karbantartására, 
felújítására  az  önkormányzat  általi 
soron kívüli ütemterv készítését írja 
elő.  Javasolja  a  településrészi 
önkormányzatnak, hogy az ez évben 
biztosított,  a  tavalyinál  lényegesen 
több  anyagi  támogatás  egy  részét 
fordítsák e közösségi tér fejlesztésére 
a helyi igényeknek megfelelően. 
Meg  kell  oldani  a  klub  megfelelő 
rend szerint való nyitvatartását.

2./Javaslatot kell készíteni a farkasfai 
iskola  „Erdei  Iskola”-programba 
kapcsolására.  Az  anyagi  feltételek 
biztosítására  pályázati  lehetőséget 
kell keresni.
Határidő: folyamatos
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Felelős:    -  valamennyi  pontnál  a 
koordinálásért:  Tóth  Károly-a 
részönkormányzat vezetője 
  -1.a.) és 1.c.)pontért: Fekete Tamás 
irodavezető

    -1.b.)pontért:  Dékány István-VTV.KHT 
  -1.d.)pontért:  Szepesiné  Fuisz 
Erika-Művelődés Háza és Színház
igazgatója

    2.) pontért:   Kocsis Judit irodavezető
                         Domiter Judit vezető ta-
                         nácsos                           

       
31/2004.számú Képviselő-testületi  

határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Városi  Óvoda  kérelmét 
elfogadja és a  7/2003.  sz.  határozat 
7/A.pontjának  határidejéről  előzetes 
létszámfelmérés  elkészítését 
követően  2005.  februári  testületi 
ülésen dönt.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
                Kovács Tiborné óvoda-
                Vezető
       

32/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a  Városi 
Óvoda  és  tagóvodái  nyári  zárva 
tartását  2004.  július  19-től  2004. 
augusztus 6-ig terjedő időszakban, 3 
hét időtartamban  határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
                Kovács Tiborné óvodavezető

33/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a III. Béla 
Szakképző Iskola kérelmét elviekben 
támogatja.  Javasolja,  hogy  ne 
személyi  jellegű  kiadásként 
biztonsági  őrt,  hanem  biztonsági 
tevékenységgel  rendelkező  céget 
bízzon  meg.  Pénzügyi  fedezetet  az 
Önkormányzat  a  biztonsági 
tevékenységre nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
                Bedics Sándor igazgató    

34/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete az oktatási 
intézmények  kötelező  (minimális) 
eszköz-  és  felszerelési  jegyzék 
végrehajtásához  kapcsolódó 
melléklet  szerinti  ütemtervet  a 
következőképpen veszi tudomásul:
1.a./  Az  ütemterv  2004.  évi 
oszlopában  lévő  összegeket 
elfogadja,  ezek  a  2004.  évi 
költségvetésben már szerepelnek.
1.b./A  2005.,2006.,2007.,2008.  évi 
tervet azzal fogadja el, hogy az adott 
év költségvetés tervezésekor külön is 
foglalkozik  az  ott  írtakkal  és 
intézményenként  visszatér  a  terv 
pontosítására.
Határidő: 1.a./: azonnal
                1.b./: adott év költségvetés 
tervezése
Felelős:    Kocsis Judit irodavezető
                Oktatási intézményvezetők

36/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
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tának  Képviselő-testülete  a  Vas 
Megyei  Szociálpolitikai  Kerekasztal 
tagjai sorába
Sohárné  Domiter  Edit  
Szentgotthárd, Kossuth Lajos u.17.  
sz. alatti lakost delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester 

37/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
polgármester  2004.  évi  célfeladatait 
az  alábbiak szerint fogadja el:
-„Intelligens  város”  program 
végrehajtása  kapcsán  az  év  végi 
beszámolóig  konkrét  eredmények 
felmutatása  és  a  következő  év 
konkrét feladatainak megvalósítására 
ütemterv megadása;
-  A  Termálprogram  megvalósítása 
kapcsán  konkrét,  a  program 
megvalósítását  előre  vivő 
eredmények felmutatása;
-A  testület  által  elfogadott 
munkahelyteremtő  program 
megvalósítása  kapcsán  konkrét 
eredmények  felmutatása  (legalább 
megkötött  szerződés/ek),  belátható 
időn belül induló projekt/ek);
-Az  európai  unióhoz  való 
csatlakozásból  adódó  feladatok 
maradéktalan végrehajtása;
-A kistérségi kapcsolatok erősítése a 
Területfejlesztési  Önkormányzati 
Társulásban,  ennek  kapcsán  a 
kistérség  keretében  ellátandó 
feladatokra  való  felkészülés,  ehhez 
konkrét  megállapodások 
előkészítése.
A  jutalom  összegét  1,-M/Ft-ban 
határozza  meg.  Részarányos 
kifizetésre  augusztus  hónapban  van 

először lehetőség. A végzett munkát 
időarányosan értékelni kell.  
Határidő: közlésre  azonnal, 
értékelésre  augusztusi  és  decemberi 
testületi ülés
Felelős: Bauer László alpolgármester 

38/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Foglalkoztatáspolitikai  és 
Munkaügyi  Minisztérium  által 
meghirdetett,  hátrányos  helyzetű, 
tartós  munkanélküli-elsősorban 
cigány  származású-  lakosság 
foglalkoztatását,  megélhetését, 
életkörülményeinek  javítását,  ezzel 
települési  közösségi  célok 
megvalósítását  szolgáló  2004/1-I. 
számú közmunkaprogram pályázaton 
Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  részvételéhez  hozzájárul,  a 
szükséges  saját  forrást,  azaz 
274.000,-Ft-ot  a  2004.  évi 
költségvetési pályázati alapja terhére 
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető

     Dr.Krajczár Róbert önkormányzati 
     tanácsadó

39/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Máriaújfalu,  Zsida,  Zsidahegy,  
Rábatótfalu  II.  városrészek 
szennyvízcsatorna  hálózat  építése 
tárgyában  céltámogatási 
igénybejelentést  nyújt  be,  a 
szükséges  saját  erőt  az  éves 
költségvetéseiben elkülöníti.
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Az  önrész  a  2004./2005.  évi 
beruházási előirányzatban szerepel. 
Határidő: azonnal
Felelős:   Műszaki  Iroda,  Fekete 
Tamás        

40/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Polgármesteri  Hivatal  kérelmét 
támogatja, és a megüresedő álláshely 
betöltését  2004.  április  1.  napjától 
engedélyezi.  Az  álláshely 
betöltéséhez  költségvetési 
többlettámogatást nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős:Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  

41/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a  Szalai 
Zoltán  földmérő  mérnök  által 
30/2003.  szám  alatt  készített, 
Földhivatal  Körmend  11/1/2004. 
szám alatt záradékolt (Szentgotthárd-
rábafüzesi  2300  és  2302  hrsz-okat 
érintő)  változási  vázrajz  szerinti 
telekhatár-rendezéshez Tóth Gyuláné 
és társai kérelmére hozzájárul.
A  vázrajz  és  a  szerződés 
elkészíttetése kérelmezők feladata és 
költsége.
A  szerződés  aláírásának  végső 
határideje  2004.  április  15.  A 
határidő elmulasztása jogvesztő.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:   Műszaki Iroda

42/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a 
Hunyadi  u.3.  szám  alatti  (3  db),  a 
Hunyadi u.14. szám alatti és a Széll 
K.  tér  20.  szám  alatti  helyiségek 
bérleti  szerződéseinek  módosítását 
kezdeményezi azzal, hogy a jelenlegi 
bérlőkkel  a  lakástörvénynek 
megfelelő  tartalmú  új  bérleti 
szerződést köt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert,  hogy  a  jelenlegi 
szerződések  közös  megegyezéssel 
történő  módosításáról  tárgyalásokat 
folytasson  a  bérlőkkel. 
Eredménytelen  tárgyalás  esetén  a 
bérleti szerződéseket felmondja.

2./ A Képviselő-testület a nem lakás 
célú  helyiségek  bérleti   díjait  az 
alábbi mértékben módosítja.

Helyiség Bérlet
i díj

címe bérlője Ft/m2

Kossuth 
L.u.4.

Mesics Géza 1.058

Széll  K. 
tér 21.

Brückner 
Gáborné

1.517

Kossuth 
L.u.4.

Dancsecs BT. 1.622

Kossuth 
L.u.2.

Savaria 
Tourist

1.391

Széll  K. 
tér 14.

Závecz 
Lászlóné

2.047

Széll  K. 
tér 16.

Gyógyszertár 2.958

Széll  K. 
tér 17.

Sinka Imre 1.044

Széll  K. 
tér 17.

EFFENDI 
2000 Kft.

1.044

Széll  K. 
tér 17.

PALOMA 
KER

1.044

Széll  K. 
tér 15.

Závecz Ödön 1.044

Széll  K. 
tér 19.

Kovács 
Miklós

1.044

Széchenyi Sábler Imre 905
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u.8.
Széll  K. 
tér 18.

Mort Jánosné 1.136

Hunyadi 
u.14.

Petrovics 
Istvánné

1.449

Kossuth 
L.u.9.

Kovács 
István

726

Kossuth 
L.u.3.

RENOVÁL 
KFT.

726

Széll 
K.tér 21.

PALOMA 
KER Kft.

1.250

Széll  K. 
tér 21/B.

BLACK 
VELVET

1.250

Széll  K. 
tér 20.

RENOVÁL 
KFT.

1.250

Hunyadi 
u.3.

CAFE 
DUBLIN

800

Hunyadi 
u.3.

Tóth 
Lászlóné

800

Hunyadi 
u.3.

CAFE 
DUBLIN

800

Kossuth 
L.u.2.

HG 60 KFT. 1.210

Kossuth 
L.u.2.

Dancsecs 
Csabáné

1.210

Kossuth 
L.u.2.

ÁFÉSZ 1.210

Széll  K. 
tér 17.

ÁFÉSZ 967

Széll  K. 
tér 14.

ÁFÉSZ 967

Rákóczi 
u.5.

Kéményseprő 
Váll.

231

Ady 
E.u.6.

Stankovics 
László

460

Kossuth 
L.u.26.

FE-ZO KFT. 559

Széll  K. 
tér 14.

ÁFÉSZ 850

3./ A Képviselő-testület a 2./pontban 
nem  szereplő  nem  lakás  célú 
helyiségek és területek  bérleti díjait 
5 %-kal emeli.

A  2./;3./pontban  meghatározott  új 
bérleti  díjak  2004.  április  1-től 
érvényesek.

Határidő: 1./  esetén  a  tárgyalás 
lezárására 2004. március 31.
Felelős:    Polgármester
Eredménytelen  tárgyalás  esetén  a 
felmondásra: 2004. április 15.
2./  pont  esetén  bérleti  szerződések 
módosítására 2004. március 31.
3./ pont esetén a közlésre azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó

44/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  egyetért  azzal,  hogy  az 
Önkormányzat  pályázatot  nyújtson 
be  az  Európai  Unióhoz  való 
csatlakozás  alkalmából  rendezendő 
programok lebonyolítására.
A pályázathoz  szükséges  önrészt  a 
2004.  évi  költségvetésben  tervezett 
pályázati alapból biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
                Kocsis Judit irodavezető

2./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  egyetért  azzal,  hogy  a 
Művelődés  Háza  és  Színház 
intézménye pályázatot nyújtson be az 
Európai  Unióhoz  való  csatlakozás 
alkalmából  rendezendő  programok 
lebonyolítására.
A  pályázathoz  szükséges  önrész  a 
2004.  évi  intézményi 
költségvetésében biztosítva van.

Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
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            Szepesiné Fuisz Erika iazgató

45/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete együtt-
működési  megállapodás  megkötését 
határozza  el  Őriszentpéter 
Önkormányzatával,  az  1.sz. 
melléklet  szerinti  tartalommal  az 
alábbi 9.)ponttal kiegészítve:
„A felek megállapodnak abban, hogy 
a  közös  programok  és  projektek 
előkészítése  és  megvalósítása 
elsősorban  a  helyi  szervezetek  és 
vállalkozók bevonásával történik.”
A  testület  felhatalmazza  Viniczay 
Tibor  polgármester  a  megállapodás 
aláírására.
Határidő: a  2004.  március  25-i 
képviselő-testületi ülésig
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
11., képviseletében eljár: Viniczay 
Tibor polgármester),
másrészről
Őriszentpéter Önkormányzata (9941 
Őriszentpéter, Városszer 106., 
képviseletében eljár: Dr. Dezső Gyula 
polgármester)
között az alulírott helyen és napon, az 
alábbi feltételek szerint:

1.Őriszentpéter az Őrség és az Őrségi 
Nemzeti Park központja, ennél fogva a 
térség turisztikai erejének meghatározó 

csomópontja. Jelentős vonzerővel bír a 
falusi  turizmus  és  az  ökoturizmus 
területén. 
Szentgotthárd az Őrség északi kapuja, 
valamint  az  Őrségi  Nemzeti  Park 
egyedülálló  és  védett  természeti 
értékekben  egyik  leggazdagabb 
területének, a Vendvidéknek a központi 
települése  – patinás  történelmi múlttal 
és  emlékekkel,  valamint  kiterjedt 
nemzetközi  kapcsolatokkal  rendelkező 
város,  aminek  a  térségi  meghatározó 
szerepe  az  Európai  Unióba  való 
csatlakozásunkat követően nem csupán 
Magyarország  területére,  hanem  a 
szlovéniai  Goričko-ra  és  az  ausztriai 
Burgenland déli területére is kiterjed.

2.A  Megállapodó  Felek  két  külön 
kistérségbe tartoznak – azok központjai 
-,  azonban  azt            mindketten 
elismerik,  hogy  a  köztük  meghúzott 
határ nem jelentheti az egymástól való 
elszigetelést,  hiszen  egy  tájegységhez 
tartoznak, ennek okán egymásra vannak 
utalva. 
     Megvalósítani  kívánt  projektjeik 
során  el  kívánják  kerülni  azt,  hogy 
egymás        versenytársai  legyenek, 
inkább  a  másikkal  karöltve,  egymást 
erősítve állnak ki közös       érdekeik 
mellett.

3.Megállapodó  Felek  tapasztalataik 
alapján  egyetértenek  abban,  hogy  egy 
város, vagy egy kistérség nem minden 
esetben  képes  egyedül  eredményeket 
elérni  egy-egy pályázathoz,  projekthez 
kapcsolódó  érdekérvényesítő 
tevékenysége  során,  összefogással 
viszont  megsokszorozhatják  fellépésük 
hatékonyságát.  Ezért  a  Felek  jelen 
megállapodás  keretében  kinyilvánítják 
azon szándékukat,  hogy Magyarország 
Európai  Unióba  történő  csatlakozását 
követően,  érdekeiket  egyeztetve  és 
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összehangolva,  egymást  kölcsönösen 
segítve  lépnek  fel  a  hazai  és  a 
nemzetközi  kapcsolatokban, 
pályázatokon  és  egyéb  projektek 
kapcsán,  különösen  a  turizmus 
fejlesztését  és  a  területfejlesztést  célul 
kitűző pályázatok, projektek esetében – 
ott, ahol erre lehetőség van.

4.A  megállapodást  aláíró  Felek 
elhatározzák,  hogy  ismertető  anyagok 
segítségével  egymás  turisztikai 
népszerűsítésében  részt  vesznek,  az 
ehhez szükséges  reklám kiadványaikat 
egymáshoz  eljuttatják,  az  így 
megkapott  anyagokat  az  általuk 
szervezett  rendezvényeken,  kulturális, 
idegenforgalmi,  turisztikai 
intézményeikben  terjesztik,  illetve  a 
nagyközönség  általi 
hozzáférhetőségüket  biztosítják, 
valamint  elhatározzák  közös 
ismeretterjesztő  anyagok,  könyvek 
elkészítését és kiadását.

5.Felek megállapodnak abban, hogy az 
internetes  honlapjukon  egymás 
honlapját  „link”  formában  könnyen 
hozzáférhetővé  teszik,  illetve  saját 
honlapjukon  egymás  értékeit 
népszerűsítik.  Az  ehhez  szükséges 
anyagokat  digitális  formában 
kölcsönösen rendelkezésre bocsátják.

6.  Felek  saját  jelentősebb 
rendezvényeikről  kölcsönösen 
tájékoztatják egymást,  arra egymásnak 
meghívót  küldenek,  illetve  lehetőséget 
biztosítanak a rendezvényen való aktív 
részvételre is (pl. kultúrcsoportok, helyi 
vállalkozások számára).

7.Felek  megállapodnak  abban,  hogy 
rendezvénynaptárukat  egyeztetik, 
törekednek  azok  összehangolására  oly 
módon,  hogy  jelentősebb  programjaik 

ne  fedjék  egymást,  illetőleg 
amennyiben mégis  egy időre  esnének, 
egymás  kiegészítéseként  álljanak  az 
ideérkező vendégek rendelkezésére.

8.Felek  kinyilvánítják  azon 
törekvésüket,  hogy  jelen 
megállapodásban  rögzített  célok 
megvalósítását  a  két  kistérség 
kapcsolatában  is  igyekeznek 
előmozdítani.

9.A felek megállapodnak abban, hogy a 
közös  programok  és  projektek 
előkészítése  és  megvalósítása 
elsősorban  a  helyi  szervezetek  és 
vállalkozók bevonásával történik.

Megállapodó Felek jelen megállapodás 
szövegét elolvasták, közösen értelmezték, 
és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták:

Szentgotthád,2004.március

……………………    …………………….
      Őriszentpéter              Szentgotthárd

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának

5/2004. (II.26) sz. ÖKT rendelete
a 2004. évi költségvetésről

Szentgotthárd Város Önkormányzatá-
nak  Képviselő-testülete  az 
Államháztartásról  szóló  módosított 
1992.  évi  XXXVIII.  törvény 
(továbbiakban:  Áht.)  65.§-a  és  a 
Magyar  Köztársaság  2004.  évi 
költségvetéséről  szóló  CXVI. 
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törvényben  foglaltak  alapján  a  város 
önkormányzatának  2004.  évi 
költségvetéséről  és  gazdálkodásáról  a 
következők szerint rendelkezik:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-
testületre  és  annak  szerveire,  az 
önkormányzat  intézményeire,  valamint 
a helyi kisebbségi önkormányzatokra.

2.§.

(1)A  Képviselő-testület  a  városi 
önkormányzat 2004. évi költségvetésé-
nek
bevételi főösszegét      2.208.386 e/Ft-
ban 
kiadási főösszegét       2.208.386 e/Ft-
ban  állapítja meg. 
(2)  A  költségvetés  összevont 
mérlegadatait  az   1.  sz.  melléklet 
tartalmazza.

3.§.

(1)A  rendelet  2.§.(1)  bekezdésében 
meghatározott  bevételi  főösszeg 
forrásait és azok összegét a rendelet 2. 
és  4.sz.  mellékletében  részletezettek 
alapján  az  alábbiak  szerint  határozza 
meg:
I.Működési  bevételek:     949.558 e/Ft 
1. Intézményi műkö-
dési bevételek                183.541e/Ft 

2. Önkormányzatok sajá-
tos működési bevételei  766.016 e/Ft
  2.1.Helyi adók:            669.150 e/Ft
  2.2.Átengedett

  központi adók          95.866 e/Ft
  2.3.Bírságok,pót-              1.000 e/Ft

  lékok

  II.Támogatások           610.599 
e/Ft 

  1. Önkormányzatok költségvetési   
  támogatása              610.599  e/Ft
 1.1.Normatív 
       támogatások.     542.151 e/Ft  

   1.2.Központosított         2.442 e/Ft 
   1.3.Normatív kö-            66.007 e/Ft

   tött felhaszn.tám.                  
                  

III. Felhalmozási és tőke 
Jellegű bev.                  61.715 e/Ft
1.Tárgyi eszközök, 
immateriális  javak ért.17.215 e/Ft

       2.Önkormányzat sajátos 
felh. és tőkebevételei  42.500 e/Ft

       3.Pénzügyi befektetések 
    bevételei.                   2.000 e/Ft 

IV. Véglegesen átvett
 pénzeszközök:            219.858e/Ft 

       1.Működési célú 
          pénzeszközátvétel   124.748 e/Ft 
          -ebből:OEP-től       110.000  e/Ft
            átvett  pénzeszköz

       V.Támogatási kölcsönök   
        visszatérítése,                  470  e/Ft
        értékpapírok értékesítésének,
        kibocsátásának bevétele.

  VI. Hitelek:              323.951e/Ft 
1.Működési célú hitel, 
kötvénykibocsátás.     81.325 e/Ft 
2.Felhalmozási célú  242.626 e/Ft
hitel,kötvénykibocsátás.    

        VII. Pénzforgalom nél-
         küli bevételek             42.235  e/Ft
         1. előző évi pénz-  42.235  e/Ft
          maradvány igénybevétele
 Összes bevétel:        2.208.386 e/Ft

                    

4.§.
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A  rendelet  2.§.(1)  bekezdésében 
meghatározott  kiadási  főösszeg 
címenkénti és kiemelt  előirányzatok 
szerinti  részletezését  a  rendelet   R 
2.és 3. sz. melléklete tartalmazza.

5.§.

A Képviselő-testület az 
önkormányzat kiadási főösszegén 
belül: 

a./  működési,  fenntartási  kiadási 
előirányzatra          1.699.198  e/Ft-
ot
b./ felhalmozási kiadási 
      előirányzatra:         355.655  e/Ft-
ot
c./ felújításra:           42.993  e/Ft-
ot
d./ tartalékra:           84.985  e/Ft-
ot 
e./ folyószámla hitel-
     törlesztésre:          25.555  e/Ft-ot
határoz meg.

6.§.

(1) Az  5.§.–ban  szereplő  kiadási 
előirányzaton  belül  a  kiemelt 
előirányzatok a következők.:
-személyi juttatások 
   előirányzata:            772.307 
e/Ft              
-munkaadót terhelő
 járulékok előirányzata:  252.205 e/Ft
-dologi kiadások 
 előirányzata:            531.761 e/Ft
-ellátottak pénzbeni 
  juttatásai előirányzat:       2.242 e/Ft
-speciális célú támogatás
 előirányzat:                  140.683e/Ft  
Működési, fenntartási 
kiadás előirányzata
 összesen                     1.699.198  e/Ft 

(2) Az 5.§. b./ pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatok a következők: 
– Beruházások
          önkormányzati 329.828 
e/Ft                
–     „  intézményi     4.348 e/Ft 
– Felhalm.c. pénz. 

átadás                        10.300 e/Ft 
– Dologi kiadás

  11.179 e/Ft              
       Beruházási,fejlesztési 
       kiadás:                        355.655  e/Ft 

(3)  Felújítások            42.993 
e/Ft      

     (4)Folyószámla hiteltör-
     lesztés   25.555 
e/Ft

(5)  Az 5.§. d./ pontjában szereplő 
kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatok a következők: 
 A  Képviselő-testület  az  évközi  – 
előre nem tervezett kiadásokra ál-
talános tartalékot képez:   5.500 e/Ft 

     összegben, melyből a Polgármester
     kerete:                              1.000 e/Ft
     katasztrófaalap:              2.000 e/Ft

A  Képviselő-testület  céltartalékot 
képez:                       79.485 
e/Ft
összegben az alábbiak szerint:
Normatív  kötött  felhasználású 
támogatás:
a./Pedagógusok   szakképzési 
hozzájárulása           2.895.000 Ft
b./Pedagógusok szakkönyv 
támogatása:            2.604.000 Ft
c./ Tanulói tankönyv 
támogatás:            3.998.400 Ft
d./ Hozzájárulás az 
érettségi és szakmai 
vizsg.bony.                  2.030.000 Ft
e./ Tanulói ingyenes
 tankönyv támogatás:   4.434.000 Ft
f./ Diáksport támo-
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gatása:
           2.134.600 Ft

g./ Pedagógiai szakmai
 szolgáltatás:            1.364.400 Ft
h./ Szociális 
dolgozók továbbkép-
zésére:                             379.100 Ft 
i./ Civil szervezetek támo-
gatása:

           3.000.000 Ft
j./Pedagógus, Semmelweis, 
köztisztviselői napra:

   500.000 Ft           
k./ Pályázati alap: 
/működés:                 25.000.000  Ft
5.000 e/Ft 

       felhalmozás: 20.000 e/Ft)
l./ Rendőrkapitányság 
támogatása:            3.000.000 Ft
m./ Polgármesteri Hiv. 
dolgozók szoc. 
juttatása:                         800.000 Ft 
n./ Művelődési Ház városi 
rendezvényeinek támo-
gatása:                         3.500.000 Ft
(Pályázat útján megszer-
zendő: 1.500 e/Ft)
p./ Városrészi önkor-
mányzatok saját
 rendelkezésű előir.      8.000.000 Ft

 lakosságszám:feloszt. lak.szám +  egyen- 
                                                          lő a.

   Kethely     1.576     1.399 + 628 = 
2.027
   Zsida-
   Zsidahegy      481        426  +629 
=1.055
   Rábatótfalu    841        746 + 629 = 
1.375
   Máriaújfalu   386        343 + 628 = 
971
   Farkasfa        314        279 + 629 = 
908
   Rábafüzes     375        333 + 628 = 
961 
   Jakabháza                84               74 + 629 =   
703

                 3.600+ 4400 = 
8000
r./ Oktatási szakmai
 fejlesztés            4.723.400 Ft    
s./ Minőségfejl. Felada-
tokra               482.500 Ft
t./ Középisk. ped.
 felkészítése kétszintű 
érettségire:                      640.000 Ft
v./Intézményi karban-
tartás igény szerint  
(50 e/Ft felett)              1.000.000 Ft
z./ Út-,híd felújítás
 céltart. 

           9.000.000 Ft
  

(4) A céltartalékban  tervezett   70.485 
e/Ft  felhasználása  a  következők 
szerint történik:
a.-b.-c.-d.-e.  pont  Központi 
támogatás finanszírozásakor.
f./ pont  legkésőbb  április 
hónapban,
g./ pont  szolgáltatás 
igénybevételekor
h./pont     központi támogatás 
finanszírozásakor,
i./ pont  pályázatok elbírálását 
követően,
j./ pont  rendezvényeket 
követően,
k./ pont  pályázatok 
elnyerésekor
l./ pont  megállapodás 
megkötését követően,
m./ pont  szociális  juttatás 
elbírálá-
sát követően,
n./ pont  Művelődési Ház 
rendezvényeit követően,
p./ pont  városrészi 
önkormányzatok döntése alapján,
r./ pont  központi  támogatás 
finanszírozásakor,
s./ pont  központi támogatás 
finanszírozásakor,
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t./ pont  központi támogatás 
finanszírozásakor,
v./ pont  intézményi 
kérelemre.
z./ pont út  felújítási  terv. 
alapján

7.§.

Az  5.  és  6.§-ban  szereplő 
előirányzatokat  költségvetési 
szervenként és feladatonként a R. 2. és 
3.sz. melléklete tartalmazza.

8.§.

A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri 
Hivatal működési kiadásaira 1.071.271 
e/Ft  előirányzatot  hagy  jóvá.    A 
tervezett előirányzatból 235.749 e/Ft-ot 
az    igazgatási  feladatokhoz,   míg 
269.695  e/Ft-ot a hivatal által ellátott 
működési  jellegű  feladatokra  és 
565.827  e/Ft-ot  a  részben  önálló 
intézmények  működési  feladataira 
biztosítja.

9.§.

(1) Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Területfejlesztési  Önkormányzati 
Társulás  mérleg  adatait  az  1/c. 
melléklet tartalmazza.

(2) A  Képviselő-testület  a  helyi 
kisebbségi  önkormányzatok 
költségvetésének bevételi  és  kiadási 
főösszegét  a  kisebbségi 
önkormányzatok  által  hozott 
határozatok  alapján  az  alábbiakban 
rögzíti:

a./ Német Kisebbségi Önkor-
mányzat      bevételi és

 kiadási főösszege:               714,-e/Ft 
     a NKÖ  14/2003.sz. hatá-
     rozata alapján.

b./ Szlovén Kisebbségi
 Önkormányzat bevételi
és kiadási főösszege:

     bevételi és kiadási 
     főösszege:       714  e/Ft
     a SzKÖ  8/2003.sz. hatá-
     rozata alapján.

c./ Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat bevételi és
kiadási főösszege:                 714 e/Ft

    a CKÖ 16/2003.sz. határozata  alap-
     ján.

A  kisebbségi  önkormányzatok 
költségvetésének  összevont  mérleg 
adatait  önkormányzatonként  az  1/c. 
sz. melléklet tartalmazza.

10.§.

(1) Az Önkormányzat az állami 
költségvetésből intézményi 
feladatmutatóhoz, vagy 
népességszámhoz kötődően, ill. 
kötött felhasználással összesen 
680.303 e/Ft normatív állami 
támogatásban és normatív 
részesedési átengedett SZJA-ban 
részesül a 4 és a 4/a.sz. melléklet 
szerint.

A normatív állami támogatásból 
132.160  e/Ft nem kerül 
folyósításra. 

A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai 
neveléshez, iskolai oktatáshoz 
támogatásban részesülő 
intézmények a támogatási célnak 
megfelelő felhasználást 
számvitelükben elkülönítetten 
vezetik és év végén tételes 
költségelszámolás alapján szöveges 
beszámolóban is bemutatják 
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szakmai feladataik teljesítését.

11.§.

(1) A Képviselő-testület a költségvetési 
szervek létszámkeretét a 6.sz. 
mellékletben 2004. január 1-én  414 
főben rögzíti.

A létszámkeretből  194,5 fő 
pedagógus, 49 fő köztisztviselő 
munkakörben foglalkoztatott. A 
költségvetési szervek a 
költségvetési rendelet 11.§-ában 
jóváhagyott létszámkeretet nem 
léphetik túl.

(2) A költségvetési szerveknek a 2004. 
január 1-én betöltött álláshelyek 
évközi megüresedése esetén azok 
határozott és határozatlan idejű 
betöltését a Képviselő-testülettől kell 
kérni.

12.§.

A Képviselő-testület a köztisztviselői 
illetményalapot 2004 . évre  33.000 
e-Ft-ban rögzíti.

13.§.

A Képviselő-testület az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 71.§.(3) bekezdése 
alapján – gördülő tervezésként – 2005.-
2006. évi bevételi és kiadási főösszegek 
címenkénti és kiemelt előirányzatait a 
rendelet 1/B. mellékletében 
bemutatottak szerint állapítja meg.

14.§.

(1) Az önkormányzat pályázatot nyújt 
be a központi költségvetés által 
támogatott feladatokra a   2003. évi 
CXVI. tv. 5.sz. melléklete szerint és 
a 6.sz. melléklet 1./ pontja szerint.

         

(2)  A Képviselő-testület felhatalmazza 
a   Polgármestert 190.000 e/Ft erejéig 
folyószámla hitel felvételére. 

(3) A Képviselő-testület a 14.§. 1./ pont
ja szerinti pályázatok eredményének 
ismeretében dönt pótköltségvetés ké
szítéséről, illetőleg 190.000 e/Ft-ot 
meghaladó működési célú hitel felvé
teléről.

15.§.

A 2004. évi  pénzmaradványból a költ
ségvetési szerveket nem illeti meg:

a./ a költségvetési szervek 
pénzmaradványának elszámolása 
során az alaptevékenységgel 
összefüggő támogatás értékű 
bevételek (intézményi ellátási díjak) 
módosított előirányzatát meghaladó 
többlete, valamint az ellátotti létszám 
csökkenésével arányosan csökkenő 
kiadási előirányzat maradvány 
elvonásra kerül.

b./ a Rendelőintézet  2004. évi OEP 
finanszírozási többletbevételével az 
intézmény önkormányzati 
támogatását év közben csökkenteni 
kell. 

c./ a közüzemi díj /fűtés, világítás, víz/ 
előirányzat maradványa, valamint  a 
meghatározott célra adott /egyszeri/ 
előirányzat maradványa.

16.§.

(1) Az évközben engedélyezett 
központi pótelőirányzatok 
felosztásáról – ha az érdemi döntést 
igényel – a testület dönt, a 
költségvetési rendelet egyidejű 
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módosításával. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő 
központi pótelőirányzatok miatti 
költségvetési rendelet módosítását a 
negyedévet követő első képviselő-
testületi ülésre kell beterjeszteni.

(3) Az önkormányzat és a felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek 
költségvetését – 
rendeletmódosítással -  a 
Képviselőtestület változtathatja 
meg.

A költségvetési szervek kiemelt 
előirányzatait csak a Képviselő-
testület módosíthatja.

Az Önálló költségvetési szervek a 
Polgármesteri Hivatallal a 
tárgynegyedévet megelőző hó 15.-ig 
kötelesek közölni az előirányzatot 
érintő módosításokat. 

17.§. 

(1) Az  önállóan  gazdálkodó  szerv  a 
zavartalan  pénzellátás  érdekében  – 
figyelembe véve a részben önállóan 
gazdálkodó szervek pénzellátását is 
– az önkormányzati támogatásra és 
a saját bevételek ütemére alapozva, 
a várható kiadások számbavételével 
finanszírozási tervet készít. 

(2) Az intézmények finanszírozása a 
„kiskincstár” keretében a 
számlavezető pénzintézet útján, 
megállapodás alapján történik.

(3) A költségvetés  bevételi  és  kiadási 
előirányzatainak  teljesítéséről  az 
előirányzat felhasználási ütemtervet 
a  7.  melléklet  szerint  fogadja  el  a 
Képviselő-testület.

18.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 
költségvetésének címrendjét a 8.sz. 
melléklet szerint határozza meg.

19.§.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert,  hogy  amennyiben  a 
2005. évi költségvetést a Képviselő-
testület  2005.  január  1.-ig  nem 
állapítja  meg  az  önkormányzat 
bevételeit  beszedje  és  a 
legszükségesebb  kiadásokat 
teljesítse.  A  felhatalmazás  az  új 
költségvetési  rendelet  hatályba 
lépésének napján megszűnik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert  az  OEP-i  források 
átvételére  vonatkozó  megállapodás 
megkötésére. 

20.§.

(1) A Képviselő-testület feljogosítja:
a./ a Jogi- Ügyrendi és 

Külkapcsolatok Bizottságát, 
hogy 3.000 e/Ft összegben 
kötelezettséget vállaljon.

 b./ a Polgármestert, hogy 1.000 e/Ft 
összegű polgármesteri keret 
felhasználására kötelezettséget 
vállaljon.

(2) A  Képviselő-testület  a  civil 
szervezetek  támogatására 
előirányzott  3.000  e/Ft 
felhasználására  pályázatot  ír  ki, 
2004. március 31.-ig.

21.§.

A  Képviselő-testület  önkormányzati 
biztost  rendel  ki  a  felügyelete  alá 
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tartozó költségvetési szervhez, ha annak 
elismert tartozás állománya a 30. napot, 
és  mértékét  tekintve  a  költségvetési 
szerv  éves  eredeti  kiadási 
előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb 
100  millió  Ft-ot  meghaladja.  Egyúttal 
elrendeli, hogy az intézmények tartozás 
állományukról  negyedévi 
rendszerességgel,  a  rögzített  mérték 
elérése  esetén  azonnal  kötelesek 
tájékoztatást  adni  a  felügyeleti  szerv 
részére.

22.§.

A Képviselő-testület  az  önkormányzat 
és  intézményei  számlavezető 
pénzintézetéül  az  Országos 
Takarékpénztár  és  Kereskedelmi  Bank 
Rt.  Nyugat-dunántúli  Régió 
Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.

23.§.

Az önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközeit OPTIMA nyílt végű 
befektetési jegyben kell elhelyezni.

24.§.

A  költségvetési  szervek  kötelesek 
bevételeik  növelésére  irányuló 
pályázataikkal  az  ágazatilag  érintett 
bizottságok véleményét kikérni. Ennek 
során  be  kell  mutatni  a  pályázati 
pénzeszközökből  megvalósuló  feladat 
önkormányzatra háruló egyszeri, illetve 
folyamatos költségigényét.

A  bizottság  véleménye  alapján  a 
pályázathoz  szükséges  önerő 
biztosításáról a Polgármester dönt.

25.§.

E rendelt a kihirdetés napján lép 
hatályba.

Rendelkezéseit 2004. január 1.-i 
hatállyal kell alkalmazni.

Szentgotthárd 2004.február 26.

Viniczay Tibor      Dr.Dancsecs Zsolt
  polgármester                 jegyző

                                 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének

6/2004.(II. 26.)ÖKT.számú rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális
ellátási formák szabályairól szóló

22/2003.(IV.30.)ÖKT. rendelet  
módosításáról(továbbiakban:R)

1.§.

 A  R.  III.Cím  hatályon  kívül  kerül, 
helyébe  a  következő  elnevezés  kerül: 
„Normatív  és  méltányossági 
lakásfenntartási  támogatás 
(továbbiakban  együtt:  lakásfenntartási 
támogatás)”

2.§.                  

A R.6.§. (3) bekezdése az alábbiak 
szerint változik:
E rendelet alkalmazása szempontjából 
külön lakásnak kell tekinteni a 
társbérletet, az albérletet és a jogerős 
bírói határozattal megosztott lakás 
lakrészeit.

3.§.

A R. 6.§.(4) bekezdése hatályon kívül 
kerül, helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
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Lakásfenntartási támogatás állapítható 
meg a tulajdonosnak, haszonélvezőnek, 
bérlőnek, albérlőnek , aki a lakásban 
lakik.

4.§.
A R.6.§.(11) bekezdése hatályon kívül 
kerül.

5.§.

A R. a következő 6/A.§.-al egészül ki:
„ Normatív lakásfenntartási támogatás”

(1)Normatív  lakásfenntartási 
támogatásra jogosult az a személy , 
akinek háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb  összegének  150%-át, 
feltéve,hogy  a  lakásfenntartás  havi 
költsége  a  háztartás  havi 
összjövedelmének

a./  25%-át  meghaladja  az  egy 
személyes  háztartás  esetén,  illetve, 
ha 
a  háztartásban  élő  személyek  több, 
mint  fele  húszévesnél  fiatalabb, 
önálló  keresettel  nem  rendelkező; 
huszonhárom  évesnél   fiatalabb, 
önálló  keresettel  nem  rendelkező, 
nappali  oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat  folytató;  huszonöt 
évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel 
nem  rendelkező  ,felsőoktatási 
intézmény  nappali  tagozatán 
tanulmányokat  folytató  ;valamint 
korhatárra  való  tekintet  nélkül  a 
tartósan  beteg,  illetve  a  testi, 
érzékszervi, értelmi beszéd-vagy más 
fogyatékos  vér  szerinti,  örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek vagy

     fogyatékos személy 
   b./ 30%-át meghaladja az a./pontba    
     nem   tartozó háztartás esetén 

(2) A normatív lakásfenntartási 
támogatás összege   5.000 Ft/hó.

6.§.

A R.  a  következő  6/B.§.-al  egészül 
ki:
„Méltányossági  lakásfenntartási 
támogatás”

(1)Méltányossági  lakásfenntartási 
támogatás állapítható meg annak a 
személynek, akinek  háztartásában 
az  egy  főre  jutó  jövedelem  a 
mindenkori  öregségi 
nyugdíjminimum  maximum  200 
%-a,

    és  a  lakásfenntartás  havi 
költségének  a  háztartás  havi 
összjövedelméhez  viszonyított 
aránya legalább 35%.

(2)A  méltányossági  lakásfenntartási 
támogatás  havi  mértéke  1.000Ft-
5.000Ft-ig  terjedhet.  Havi 
összegét  úgy  kell  meghatározni, 
hogy   figyelemmel  kell  lenni  a 
kérelmező  és  családja  jövedelmi, 
vagyoni  viszonyaira,  szociális 
rászorultságára,  az  igazolt  és 
indokolt lakásfenntartási kiadások 
arányaira.

 7.§.

A R.3.számú mellékletében szereplő 
”lakásfenntartási  támogatás” 
szövegrész  hatályon  kívül  kerül,  s 
helyébe a következő rendelkezés lép:
-normatív lakás-           Képviselő-   Polgármes-
fenntartási támo-          testület         ter
-méltányossági la-        Képviselő-   Egészségü-
kásfenntartási tá-          testület         gyi,Szoci-
mogatás                                             ális és Sport
                                                          Bizottság
-az önkormányza-       Képviselő-     Polgármes-
tot a köztemetések-     testület           ter
kel kapcsolatban
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megillető hatáskörök      
  

8.§.

A R. 7.§.(1)bekezdése az alábbival 
egészül ki:
„és a családjában az egy főre 
számított havi jövedelem a 
mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 
200%-át nem haladja meg.”

9.§. 

A R. egyebekben változatlan marad.
Ezen rendelet 2004. február 26-án 
lép hatályba.

Szentgotthárd,2004. február 26.

    Viniczay Tibor      Dr.Dancsecs Zsolt
       polgármester            jegyző

    Kihirdetve:2004.02.26.-án.

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

7/2004.(II.26.) ÖKT.rendelete
a 14/2003.(III.27.)ÖKT.rendelettel  

elfogadott SZMSZ.
1.sz,3.sz,5.sz. mellékleteinek 

módosításáról és
kiegészítéséről.

1.§.

Az  SZMSZ.  1.sz.  mellékletének 
2.)pontjában  az  5.pont  az  alábbira 
módosul:

(2.A Képviselő-testület az Egészségügyi,  
Szociális és Sportbizottság hatáskörébe
be ruházza át)

  „-méltányossági  lakásfenntartási 
támogatás  megállapítását  és 
megszüntetését” 

2.§.

     Az  SZMSZ. l. sz. mellékletének 2.) 
pontjából az 1.3.7.pont hatályát veszti.

3.§.

     Az  SZMSZ.  3.  sz.  melléklete 
(Egészségügyi,  Szociális  és  Sport 
Bizottság      feladat -és hatáskörei) az 
alábbi ponttal egészül ki:
„-javaslatot  tesz  a  városi 
sportegyesületek  részére  előirányzott 
költségvetési  összeg  sportkörönkénti 
elosztására.”

4.§.

Az SZMSZ.3.sz.melléklete  (Oktatási, 
Kulturális és Ifjúsági Bizottság 
 feladat -és hatáskörei) az alábbi 
pontokkal egészül ki:

„-jóváhagyja  az  óvodai  nevelési 
programot  (feltétele:  előzetes 
szakértői vélemény beszerzése)

-jóváhagyja a pedagógiai  programot 
(feltétele:  előzetes  szakértői 
vélemény beszerzése)

-jóváhagyja  a  pedagógiai  – 
művelődési programot a Közoktatási 
Tv.  102.  §  (2)  bek.  1)  pont  alapján 
ÁMK keretében)

-jóváhagyja  a  minőségirányítási 
programot 
meghatározza az óvoda heti és éves 
nyitvatartási idejét 

http://SZMSZ.l.sz/
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-dönt  az  intézményi  SZMSZ -ek,  a 
házirendek,  a  nevelési,  illetve 
pedagógiai  programok,  a 
minőségirányítási  programok 
benyújtási  határidejének  a 
törvényben  meghatározottaktól 
előbbre hozása kérdésében” 

5.§

  Az SZMSZ.5.sz.mellékletének l. pontja 
az alábbiakkal egészül ki:

(A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város polgármesterére ruházza a
következő hatáskörök gyakorlását)

    „-a mindenkori szociális igazgatásról és
    az egyes szociális ellátási formák     

  szabályozásáról szóló ÖKT.rendeletben 
átruházott hatáskörök:

-normatív lakásfenntartási támogatás 
megállapítása, megszüntetése;

-az önkormányzatot a köztemetésekkel 
kapcslatban megillető hatáskörök;

    -Átmeneti segély megállapítása  rend-
    kívüli esetben;

-Közgyógyellátás  méltányosságból 
történő megállapítása, elutasítása;

-Aktív  korú  nem  foglalkoztatott 
rendszeres  szociális  segélyének 
megállapítása, továbbfolyósítása, elutasí-
tása, megszüntetése, szüneteltetése;

-Ápolási  díj  méltányosságból  történő 
megállapítása, megszüntetése;

-Ápolási díj alanyi jogú megállapítása;

-a  gyermekek  védelméről  szóló 
mindenkori ÖKT .rendeletben átruházott 
hatáskörök:

      -a rendszeres gyermekvédelmi  támo-
        gatás megállapítása, módosítása, meg-
        szüntetése;
      - Rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
         tás megállapítása.

-közoktatási  megállapodás  megkötése 
nem önkormányzati intézménnyel
-közoktatási együttműködési megállapo-
dás  kötése körzeti jellegű feladatokra.

6.§.

Záró rendelkezések

(1) Az SZMSZ. egyebekben nem változik.

(2)A rendelet 2004. március 01-én lép 
hatályba.

 Szentgotthárd, 2004.február 26.

Viniczay Tibor      Dr.Dancsecs Zsolt
 polgármester                 jegyző

 
Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának

8 /2004. (II.26. ÖKT.rendelete
a lakbérek megállapításáról 
szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT 

rendelet módosításáról

1. §.

A  4.  §.  /1/  bekezdése  az 
alábbira változik:

/1/  A  havi  lakbér  általános 
mértéke      100 .- Ft/m2, amely 
összeget  az  alábbi  bekezdések 
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szerinti  korrekciókkal  kell 
módosítani.

2. §. 

A  rendelet  egyebekben 
változatlan marad.

3. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba.

Szentgotthárd, 2004.február 26. 

Viniczay Tibor   Dr.Dancsecs Zsolt
  polgármester               jegyző

Kihirdetve: 2004. február 26.

Dr.Dancsecs Zsolt
         jegyző      

                                               

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának

9/2004. (II.26.) ÖKT. rendelete
a helyi környezetvédelem 

szabályairól szóló
22/2001 .(VI.28.) ÖKT rendelet  

(továbbiakban: R.)módosításáról

1.§

(1) A R. 1.§(1) bek. d.) pontja így 
módosul:
Települési szilárd hulladék:
a.)  háztartási  hulladék:  az  emberek 
mindennapi  élete  során,  a 
lakásokban, a pihenés, üdülés céljára 

használt  helyiségekben  és  a 
lakóházak  közös  használatú 
helyiségeiben és területein, valamint 
az  intézményekben  keletkező, 
veszélyesnek  nem  minősülő 
hulladék,
b.) közterületi hulladék: közforgalmú 
és zöldterületen keletkező hulladék,
c.) a háztartási hulladékhoz hasonló 
jellegű  és  összetételű 
hulladék:gazdasági  vállalkozásoknál 
keletkező  veszélyesnek  nem 
minősülő  szilárd  hulladék,  amely  a 
háztartási  hulladékkal  együtt 
kezelhető.

(2) A R. 1.§(1) bek.  f.)  pontja így 
módosul:
f./  egyéb  szilárd  hulladék:  a 
háztartási  hulladéknál 
meghatározottak  szerint  keletkezett 
hulladék  közül  nem  minősül 
háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a 
sár, az épület, vagy  egyes részeinek 
megrongálódásából,  bontásából, 
illetve javításából származó nagyobb 
mennyiségű  anyag,  a  kerti  és 
gazdasági művelés során a háztartási 
hulladékra meghatározott mennyiség 
felett  keletkezett  hulladék  és  a 
nagyobb  méretű  elhasznált  tárgy 
(bútordarab,  szalmazsák  tartalma, 
stb.)

(3)A R. 1.§(1) bekezdése a 
következő n.) és o.) ponttal egészül 
ki:
        n)  Hulladékgyűjtő sziget:  a 
háztartásokban  keletkező, 
hasznosításra  alkalmas,  különböző 
fajtájú,  elkülönítetten  gyűjtött, 
háztartási  hulladék  begyűjtésére 
szolgáló,  lakóövezetben, 
közterületen  kialakított,  felügyelet 
nélküli,  folyamatosan  rendelkezésre 
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álló  begyűjtőhely,  szabványosított 
edényzettel. 

     o.)  Diszkó  -  rendezvény: 
Vendéglátó üzletben – kivétel zenés 
szórakozóhely  és  diszkó  üzletkörök 
– alkalomszerűen folytatott  gépzene 
szolgáltatás. Az üzletben  folyamatos 
gépi  szellőztetést,  és  a  vendégek 
részére  a  szórakozóhely  légterétől 
elkülönülő, attól hűvösebb, csendes, 
pihenésre  alkalmas,  ülőhelyekkel 
ellátott        helyiséget  kell 
biztosítani. Az üzletben az ingyenes 
és  korlátlan  mennyiségű     ivóvíz 
elérhetővé tételét - mellékhelyiségen 
kívül is - biztosítani kell.

2.§

A R. a  következő 2/A.§-sal egészül 
ki:

2/A.§

Hulladékgyűjtő szigetek

(1)  A  hulladékgyűjtő  szigetek 
felsorolását a R. 3. számú melléklete 
tartalmazza.

(2) A hulladékgyűjtő szigeteken 5 db 
egyenként 1100 l űrtartalmú speciális 
szelektív  zárral  ellátott 
hulladékgyűjtő  konténereket  kell 
elhelyezni  melyek  közül  2  db 
papírgyűjtő,  1  db  üveggyűjtő,  2  db 
PET  –  palack  gyűjtő  konténer.  A 
konténeren  az  abba  bedobható 
hulladék  fajtáját  jól  láthatóan  és 
olvashatóan jelezni kell. 

(3)  A  hulladékgyűjtő  szigetek 
működtetése,  rendszeres  ürítése  és 
elszállítása  továbbá  tisztántartása  a 
mindenkori szolgáltató feladata. 

(4) A hulladékgyűjtő szigeteken kell 
a  megfelelő  konténerekben 
elhelyezni  a  képződő papír  –  üveg- 
PET-palack  /műanyag  palack/  - 
hulladékot.  Az  egyes  hulladékfajták 
csak  az  arra  rendszeresített 
konténerekbe  rakhatók.  A 
konténerekbe  más  hulladék  egyéb 
dolog   bedobása,  beöntése TILOS! 
Ha  a  dedobni  kívánt  hulladék  a 
konténer  nyílásán  bármilyen  okból 
nem  fér  be,  azt  a  hulladékgyűjtő 
szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa 
köteles visszaszállítani. 

3.§

A R. a következő 2/B.§-sal egészül 
ki:

2/B.§
Szolgáltatás szüneteltetése:

(1)   Mindazon  természetes 
személyek,  akikre  a  R.  1.§(2)  bek 
szerint  a  rendelet  hatálya  kiterjed  a 
30  napnál  hosszabb  folyamatos 
távollét  esetén  a  távollét  tényét  a 
Szolgáltatónál  írásban  bejelenthetik 
és  egyúttal  kérhetik  a  szolgáltatás 
szüneteltetése. A bejelentést legalább 
15  nappal  korábban  kell:  A 
bejelentésben  meg  kell  jelölni  a 
távollét várható időtartamát. 

(2)A Szolgáltató a bejelentés alapján 
a szolgáltatást szüneteltetheti. Ehhez 
a  szüneteltetésről  megállapodást 
köteles  aláírni  a  bejelentővel.  A 
Szolgáltató a bejelentést követően de 
még a megállapodás megkötése előtt 
megvizsgálja,  hogy  a  bejelentő 
távozását  követően  az  ingatlant 
várhatóan  valóban  nem  használja 
senki.  A  Szolgáltató  a 
szüneteltetésről  szóló  megállapodás 
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megkötését  megtagadja,  ha  a 
Bejelentő  ingatlanát  továbbra  is 
bármilyen  jogcímen  használják.  A 
Szolgáltató a bejelentés elfogadására 
és  a  szüneteltetésről  szóló 
megállapodás  megkötésére  köteles 
akkor,  ha  kétséget  kizáróan 
megállapítható, hogy az ingatlannak 
valójában  nem  lesz  használója.  A 
szüneteltetésről szó megállapodást a 
bejelentő által megjelölt időtartamra, 
határozott időre kell kötni. 

(3)A  Szolgáltató  a  megkötött 
megállapodás  időtartama  alatt 
ellenőrizheti  a  Bejelentővel  kötött 
megállapodásban  foglaltakat,  a 
Megállapodás  megszegése  esetén 
jogosult attól elállni.

(4)A Bejelentő köteles jelezni,  ha a 
távollétéből  visszatért.  Amennyiben 
a  tervezett  időnél  hosszabb  a 
távollét,  a  megállapodás 
meghosszabbítását  a  Bejelentő 
köteles írásban kérni – megjelölve a 
további távollét várható időtartamát. 

(5)  Amennyiben  egy  ingatlan  előre 
nem  tervezhető  módon  vált 
lakatlanná  (halálozás,  kórházi 
kezelés),  a  szolgáltatási  díj 
fizetésének  elengedése 
kezdeményezhető  írásban.  A 
lakatlanná válás okát  és időtartamát 
igazolni kell. A felmerült tartozást a 
Szolgáltató törli. 

4.§

A R. 8.§-a így módosul:

  Aki az ingatlanok és közterületek 
tisztántartására,  rendjére 
vonatkozó,  e  Rendelet  2-7.§-aiban 
megfogalmazott szabályokat 

megszegi, szabálysértést követ el és 
30.000 Ft-ig terjedő     pénzbírsággal 
sújtható.

5.§

(1)  A R.  26.§(3)   szövegének  első 
mondata  az  alábbiak  szerint 
módosul: „(3) Zenés rendezvény és 
diszkó-rendezvény  munkanapon  és 
vasárnap  08.00-24.00  óráig, 
pénteken  és  szombaton-amennyiben 
munkanap-áthelyezés  ezeket  a 
napokat  nem  érinti,  valamint 
hivatalosan  munkaszünetnek 
minősülő ünnepnapokon 08.00-04.00 
óráig  tartható  az  alábbi  feltételek 
együttes fennállása esetén”

(2) Egyebekben e § szövege 
változatlan.

6.§

(1) A R. 26.§ (4) bekezdés  (Magas 
zajkibocsátással  járó  rendezvények) 
második mondata így egészül ki: 
„Ezen  feltételek  vonatkoznak  a 
vendéglátó  egységek 
kerthelyiségében  tartandó  zenés 
rendezvényekre  és  diszkó- 
rendezvényekre  is-  azaz  ezekben 
csak  08.00-22.00  óráig  lehet  zenét 
szolgáltatni.” 
(2)  E  §  egyebekben  változatlanul 
érvényes. 

7.§

(1) A R. 28.§(3) bek. utolsó 
mondata a következők szerint 
módosul:  

(3) A  csendes  övezetben  valamint 
olyan vendéglátó egységnél, ahol az 
e  rendelet  szerint  diszkó-nak 
minősülő  rendezvényt  kívánnak 
tartani, a bejelentéshez az akusztikai  
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szakvéleményt  minden  esetben 
csatolni kell. 

(2)  A  R.  e  §-a  egyebekben 
változatlanul érvényes. 

8.§ 

Záró rendelkezések

(1)A jelen rendeletmódosítással nem 
érintett  részeiben  a  R.  változatlanul 
érvényes.

(2)A jelen  rendeletmódosítás  2004. 
március 01-én lép hatályba.

Szentgotthárd 2004. február 26.

Viniczay Tibor   Dr.Dancsecs Zsolt
polgármester                 jegyző

                         3.számú mellékle

A hulladékgyűjtő  szigetek 
elhelyezkedése Szentgotthárdon

1.az  1069/4.hrsz-ú  terület  (Smatch-
Hármashatár közötti terület)
2.az 1323.hrsz-ú terület(Deák F.utca-
József A.utca sarok)
3.az 1092.hrsz-ú terület(Arany J.utca 
-Széchenyi utca kereszteződése)
4. az  50  hrsz-ú  terület(Kossuth  L. 
utca parkoló vége.Fürdő utca felől)
5.a  637.hrsz-ú  terület(Dózsa  Gy. 
utca-Tompa M. utca sarok)
6. az 1573.hrsz-ő terület(Hunyadi úti 
nagy parkoló)
7.az  1478.hrsz-ú  terület(Gárdonyi 
G.utca vasútűállomás előtt)
8.a  484/41.hrsz-ú  terület(Kethelyi 
mező Mathiász utca vége)
9.az  547.hrsz-ú  terület  (Mathiász 
utca-Kethelyi út kereszteződés)
10.a  310.hrsz-ú  terület(Kethelyi  út 

Nyírfa vendéglő előtt)
11.a  2240.hrsz-ú  terület(Rábafüzes 
Déryné utcai park)
12.a  2523.hrsz-ú  terület(Jakabháza 
bolt parkoló)
13.a  4054.hrsz-ú  terület(Rábatótfalu 
bolt előtti parkoló)
14.a  2968.hrsz-ú  terület(Máriaújfalu 
bolt előtti parkoló)
15.a  3218/4.hrsz-ú  terület(Farkasfa 
autóbuszforduló melletti terület)
16.a  862.hrsz-ú  terület  (Zsida  bolt 
melletti terület)

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának

10/2004.(II.26.)ÖKT. rendelete
a  szilárd hulladék gyűjtéséről és  

elszállításáról szóló
34/1995.(XII.28.)ÖKT.r.(továbbiakb

an: RSz.)módosításáról.

1.§

(1) A RSz.2.§ (1) bek. a következők 
szerint módosul:

(2) „Települési  szilárd  hulladék  a 
háztartási hulladék, a közterületi 
hulladék  és  a  háztartási 
hulladékhoz  hasonló  jellegű  és 
összetételű  hulladék.  A fogalom 
részletes  leírását  a 
22/2001.(VI.28.)ÖKT.r.(A  helyi 
környezetvédelem  szabályairól) 
1.§ (1) bek.d.)pontja tartalmazza.

(2)A RSz.2.§ (3)bek. (Egyéb szilárd 
hulladék)  részletes  leírását  a 
22/2001.(VI.28.)ÖKT.r.1.§ 
(1)f.)pontja tartalmazza.

2.§

A  RSz.  3.§  (3)  bek.  a 
következőképpen módosul:
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„Több lakás (ingatlan) hulladékának 
összegyűjtésére szolgáló tárolóedény 
csoportot  –  a  bio  és  maradék 
hulladék  kivételével-  közterületen 
erre a célra megfelelően kialakított – 
a gyalogos és közúti forgalmat, vagy 
más  funkciót  nem  zavaró  módon- 
tároló  helyeken  (hulladékgyűjtő 
szigetek)  lehet  letelepíteni.  Ennek 
részletes  szabályait  a  helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló 
többször  módosított 
22/2001.(VI.28.)ÖKT.  rendelet 
6/A.§-a tartalmazza”

3.§

A RSz.9.§ (1)-a így módosul:
„A  szemétszállítási  szolgáltatás 
szüneteltethető.  A  szüneteltetés 
feltételeit  a 
22/2001.(VI.28.)ÖKT.r.2/B.§-a 
tartalmazza.

4.§

A  RSz.  10.§  (1)  bek.  a.)pontja 
hatályon  kívül  kerül.  A  10.§  (1) 
b.)pontját  külön  alpontként  jelölni 
nem kell.

5.§

(1) Az itt nem említett kérdésekben a 
RSz. Változatlanul érvényes.

(2) A  jelen  rendelet-módosítás 
2004.március 01-én lép hatályba.

     Szentgotthárd, 2004. 02.26.

     Viniczay Tibor  Dr.Dancsecs Zsolt
      polgármester             jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

11/2004. (II.26.) sz. rendelete
a 34/2003.(VIII.28.) ÖKT. rendelettel  

módosított,
Szentgotthárd Város közigazgatási  

területén a háziorvosi, házi  
gyermekorvosi,

fogorvosi, gyermekfogászati körzetek 
kialakításáról szóló

25/2002. (VI.4.) ÖKT. rendelet  
módosítása

1. §

(1)  A rendelet  mellékletében  az  I.  sz. 
Háziorvosi körzethez tartozó felsorolás 
a Rákóczi út 5. I. em. 1-es és II. em. 1-
es lakások szövegrésszel egészül ki.

(2)  A  II.  sz.  Háziorvosi  körzethez 
tartozó felsorolás a Rákóczi u. 5. I. em. 
2-es és II. em. 2-es lakások

szövegrésszel egészül ki.

(3)A  III.  sz.  Háziorvosi  körzethez 
tartozó felsorolás 1. sora a következők 
szerint  módosul:  Rákóczi  út  kivéve  a 
Rákóczi  u.  5.  I.  em.  1-es,  2-es,  4-es 
lakások  és  a  II.  em.  1-es,  2-es,  4-es 
lakások.

(4)A  IV.  sz.  Háziorvosi  körzethez 
tartozó felsorolás a Rákóczi út 5. I. em. 
4-es  és  II.  em.  4-es  lakások 
szövegrésszel egészül ki.

(5)Az I. sz. Házi gyermekorvosi körzet 
34.  sora  Rákóczi  u.  5.  I.  emelet-re 
módosul.

(6)A  II.  sz.  Házi  gyermekorvosi 
körzethez tartozó felsorolás Rákóczi u. 
5. II. emelet szövegrésszel egészül ki.

2. §
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A  rendelet  egyebekben  változatlan 
marad.

3. §

Ez  a  rendelet  2004.  március  1-én  lép 
hatályba.

Szentgotthárd, 2004. február 26.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester                jegyző

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának

12/2004.(II.26.) ÖKT. rendelete
a helyi népszavazás és népi 

kezdeményezésről
szóló 26/2001. (VIII.30.)ÖKT. 

rendelet (továbbiakban R.) 
módosításáról.

1.§

A R.  3.§ (1)  bek.  a  következő  (e) 
ponttal egészül ki:
e)  Külön  törvényben  meghatározott 
esetben   a  csak  a  városrészt  érintő 
ügyekben   a  település   városrészen 
lakó választópolgárainak legalább 15 
%-a.”

2.§

A R.  4.§-a   a  következő mondattal 
egészül ki:

„3.§  (1)  bek.  c)  és  e)  pontokban 
meghatározott  számú választópolgár 
kezdeményezése”

3.§

A  R.  7.  §  (1)  bek.  a  következő 
szövegrésszel egészül ki:
(  A  Helyi  népszavazás  akkor 
érvényes,  ha a település)  ,,…illetve 
a  3.§  (1)  e)pontja  esetén  a 
településrész”…

4.§

A R.10.§ (5) bek. így módosul:
( a közzétételtől számított 15 napon 
belül)

„…  a  Körmendi  Városi 
Bírósághoz…” (lehet fellebbezni.)

5.§

(1) A  R.  egyebekben  változatlanul 
érvényes.

(2) A  jelen  rendelet  kihirdetése 
napján lép hatályba.

   Szentgotthárd, 2004. 02.26.

  Viniczay Tibor   Dr.Dancsecs Zsolt
   polgármester              jegyző
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	  II.Támogatások           610.599 e/Ft                                                                         
	Működési, fenntartási 
	kiadás előirányzata
	 összesen                     1.699.198  e/Ft 

