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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TAR TALO M

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
21/2004. (VI. 25.)ÖKT.r. Szentgotthárd város helyi hulladékgazdálkodási terve.

4.

22/2004. (VI. 24.)ÖKT.r. Élelmezési nyersanyagnormák megállapítása.

4.

23/2004. (VI. 25.)ÖKT.r. Az Önkormányzat vagyonáról szóló
4/2001. (II. 1.) ÖKT. rendelet módosítása.

6.

24/2004. (VI. 25.)ÖKT.r. Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről
szóló, módosított 29/2000. (VIII. 31.) ÖKT.
rendelet módosítása.

6.

25/2004. (VI. 24.)ÖKT.r. A 2004. évi költségvetésről szóló 5/2004.
(II. 26.) ÖKT. rendelet módosítása.

8.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
159/2004. (VI. 24.)

Beszámoló a környezetvédelmi rendelet
végrehajtásáról.

9.
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160/2004. (VI. 24.)

A városrészek helyzete. Rábakethely.

9.

161/2004. (VI. 24.)

A kábítószer-fogyasztás és az ellene való
fellépés tapasztalatai és lehetőségei Szentgotthárdon.

10.

162/2004. (VI. 24.)

Arany János Általános iskola farkasfai
tagiskolájának megszüntetése.

10.

163/2004. (VI. 24.)

Városi Könyvtár nyári zárvatartása.

11.

164/2004. (VI. 24.)

Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.

11.

165/2004. (VI. 24.)

Díszoklevél adományozása.

11.

166/2004. (VI. 24.)

A Városi Óvoda célellenőrzése.

11.

167/2004. (VI. 24.)

Városi Óvoda kérelme álláshely betöltése iránt.

11.

168/2004. (VI. 24.)

Takács Jenő Zeneiskola üres álláshely
betöltése iránti kérelme.

11.

169/2004. (VI. 24.)

Arany János Általános Iskola üres álláshely betöltése iránti kérelme.

12.

170/2004. (VI. 24.)

Polgármesteri Hivatal álláshelyek betöltése iránti kérelme.

12.

171/2004. (VI. 24.)

A Városi Óvoda, Arany János Általános Iskola,
Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai
programjának és minőségirányítási programjának jóváhagyása.

12

172/2004. (VI. 24.)

Iskolatej programban való részvétel.

12.

173/2004. (VI. 24.)

Közbeszerzési Szabályzat kiegészítése.

13.

174/2004. (VI. 24.)

Testvérvárosi szerződés megkötése
Walldürnnel.

13.

175/2004. (VI. 24.)

Területfejlesztési Önkormányzati Társulási
megállapodás módosítása.

14.

Népszavazás Farkasfán.

16.

176/2004. (VI. 24.)
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177/2004. (VI. 24.)

EU-integrációs csoport bővítése.

16.

178/2004. (VI. 24.)

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
pályázata a Gyermekbántalmazással kapcsolatos kiadványok megjelentetésére.

16.

179/2004. (VI. 24.)

Az Elamen Rt. és Szentgotthárd Város Önkormányzata közötti szerződés felülvizsgálata.

17.

180/2004. (VI. 24.)

Eb rendelet módosítása kapcsán döntés az
állatazonosító chipek beszerzéséről.

17.

181/2004. (VI. 24.)

A Szentgotthárd Akasztó domb Ny-i oldalán
17
út- és közműépítésre építőközösség létrehozása.

182/2004. (VI. 24.)

Végh Autóház Kft. kérelme.

17.

183/2004. (VI. 24.)

Dr. Németh Ferencné felajánlása ingatlan
megvételre

17.

184/2004. (VI. 24.)

A szentgotthárdi 3583 hrsz-ú terület eladási ár
meghatározása.

185/2004. (VI. 24.)

A szentgotthárdi 955/A/16-22. hrsz-ú
garázsok eladási árának meghatározása.

186/2004. (VI. 24.)

Széchenyi István Általános Iskola megüresedett pedagógus álláshely betöltése
iránti kérelme.

18.
18.
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ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETEK
Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselőtestületének
21/2004. (VI. 25.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd város helyi
hulladékgazdálkodási tervéről

1.
§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000 évi XLIII. Törvény 35.
§-ának (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás
alapján
a
következőket rendeli el:
Szentgotthárd
Város
helyi
hulladékgazdálkodási tervét e
rendelet 1. számú melléklete
határozza meg.
2. § Jelen rendelet és melléklete
2004. július 01-jén lép hatályba.
Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester
jegyző

Kihirdetés napja: 2004. VI. 25.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselőtestületének
22/2004. (VI. 25.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város
Önkormányzata intézményeiben az
élelmezési nyersanyagnormák
megállapításáról
A rendelet célja

1.
§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az élelmezési szolgáltatások
nyersanyagnormáinak
kialakítása,
egységes
kezelése
érdekében
rendeletet alkot.
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A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed
Szentgotthárd Város Önkormányzata
által fenntartott intézményekben az
élelmezési szolgáltatást igénybe
vevő:
a) gyermekekre, tanulókra
b) a Városi Gondozási Központ
ellátottaira
c) az élelmezési szolgáltatást
igénybe vevő dolgozókra
d) az élelmezési szolgáltatást
nyújtó vállalkozóra
3. § (1) Az élelmezési térítési díj
alapja:
az
élelmezési
nyersanyagnorma egy igénybevevőre
jutó napi összege.
(2) A nyersanyagnorma: A
nyersanyagnorma
mértékét
a
80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM
együttes rendelet 2. sz. mellékletében
foglalt
korcsoportonkénti
napi
energia-, és tápanyag beviteli, illetve
élelmiszer felhasználási ajánlások
alapján kell meghatározni.
(3) A személyi térítési díj
kiszámítása:
a) A gyermekek, tanulók személyi
térítési díja a nyersanyagnorma
ÁFÁ-val növelt összege és az
igénybe vett étkezések számának
szorzata.
b) A Városi Gondozási Központ
ellátottainak személyi térítési díjai a
szociális igazgatásról és egyes
szociális ellátási formák szabályairól
szóló 22/2003. (IV. 30.) ÖKT
rendelet 2. sz. mellékletében
kerülnek meghatározásra.
c)Az élelmezési szolgáltatást
igénybe vevő dolgozók személyi
térítési díja a nyersanyagnorma
rezsiköltséggel és ÁFÁ-val növelt
összege és az igénybe vett vállalkozó
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és
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata közötti szerződésben
kerül meghatározásra.
A nyersanyagnorma mértéke
4. § (1) A rendelet hatálya alá
tartozó
érvényes
élelmezési
nyersanyagnormát az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó
élelmezési nyersanyagnormát évente
egyszer, a tárgyévet megelőző év
október 31-ig határozza meg a
Képviselő-testület.
Hatályba léptető, átmeneti és záró
rendelkezések
5. § (1) A rendelet 2004.
szeptember 1-én lép hatályba.
(2) 2005. január 1-től a rendelet
hatálya alá tartozó élelmezési
nyersanyagnormát évente egyszer, a
tárgyévet megelőző év október 31-ig
határozza meg a Képviselő-testület
(3) E rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg a gyermekek védelméről
szóló 23/2003. (IV. 30.) ÖKT.
Rendelet 6.sz. melléklete, továbbá a
szociális igazgatásról és szociális
ellátási formákról szóló 22/2003. (IV.
30.) ÖKT. Rendelet 2. sz. melléklete
és az önkormányzati intézmények
étkezési szolgáltatásait igénybe
vevők
térítési
díjainak
megállapításáról szóló 31/1996. (XI.
28.) sz. Rendelet hatályát veszti.
Viniczay Tibor Dr.Dancsecs Zsolt
polgármester
jegyző
Kihirdetés napja: 2004. VI. 25.
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1. sz. melléklet a 22/2004. (VI.
25.) ÖKT. rendelethez
Élelmezési szolgáltatás nyersanyagnormái.
Óvoda- 3-6 éves Nyersanyagnorma
korcsoport
(nettó) Ft/adag
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Üsszesen:
Általános iskola
– 7-10 éves
korcsoport
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
Általános Iskola
–10-14
korcsoport
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:
Kollégium- 1418 éves
korcsoport és
felnőttek
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Összesen
Szociális
ellátásidőskorúak
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Összesen:

38,/
128,/
30,/
196,/
Nyersanyagnorma
(nettó) Ft/adag
43,/
149,/
42,/
234,/
Nyersanyagnorma
(nettó) Ft/adag
43,/
160,/
42,/
245,/
Nyersanyagnorma
(nettó) Ft/adag
81,/
170,/
100,/
351,/
Nyersanyagnorma
(nettó) Ft/adag
69,/
160,/
101,/
330,/
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Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselőtestületének
23/2004. (VI. 25.) ÖKT.
rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról
szóló 4/2001. (II. 1.)
ÖKT.rendelet (továbbiakban:
R.)módosításáról
1. § A R. 41. §-a az alábbiakra
változik:
Az önkormányzat korlátozottan
forgalomképes vagyonkörébe sorolt
vagyonelemek apportálhatók.
2. § A R. függelékében a
forgalomképtelen vagyon köre az
alábbiakra változik:
A 25 hrsz. 1 Ha 8138 m2 területű
Kivett
közpark
megnevezésű
ingatlan helyére a megosztása után
keletkezett 25/2 hrsz 0421 m2
önkormányzati közút, 25/3 Ha 7135
m2 kivett közpark megnevezésű
ingatlanok kerülnek.
3. § A rendelet függelékében a
korlátozottan forgalomképes vagyon
körébe a 25/1 hrsz 0582 m2
Termálkút megnevezésű ingatlan
felvételre kerül.
4. § A R. egyebekben változatlan
marad.
5. § Ez a rendelet a kihirdetése
napján lép hatályba.
Viniczay Tibor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. VI.25.

2004.JÚNIUS 24.

24/2004. (VI. 25.) ÖKT. rendelete
Az ebek tartásáról és tartós
megjelöléséről szóló módosított
29/2000. (08. 31.) ÖKT. rendelet
módosításáról
1. § A R. 6. §-a a következők
szerint módosul:
„Az ebek azonosítása
6. § (1) A képviselő-testület a
város közigazgatási területén tartott
ebek
azonosítására
beültetett
transzponder használatát rendeli el,
ami magában foglal egy mikrochipet
és egy antennát (továbbiakban chip).
A beültetést csak olyan állatorvos
végezheti el, aki erre a feladatra az
Önkormányzattal
előzetesen
szerződést köt. Az önkormányzat
valamennyi
Szentgotthárdon
dolgozó, ott telephellyel (rendelővel)
rendelkező
állatorvos
részére
biztosítja
a
szerződéskötés
lehetőségét.
A
szerződéskötés
előfeltétele, hogy az állatorvos
rendelkezzen olyan állatazonosító
számítógépes rendszerrel, melynek
alapján az állatokat az Országos
Állategészségügyi
Intézethez
(továbbiakban Intézet) is be kell
jelenteni nyilvántartásba vétel végett.
Az Önkormányzat a szerződés
megkötése előtt kikéri az Országos
Állategészségügyi
Intézet
(továbbiakban Intézet) véleményét
az állatorvos által használni kívánt
állatazonosító rendszerről és csak
azokat a rendszereket fogadja el,
melyek alapján az Intézet is
nyilvántartja
az
állatokat.
A
későbbiekben az az állatorvos is
kezdeményezheti a szerződéskötést,
aki a feltételekkel csak később
rendelkezik, illetve Szentgotthárdon

telephelyet (rendelőt) csak később
létesít.
(2) A chip tartalmazza a
nyilvántartási kódot. A kód alapján
az állatorvos a következő adatokat
rögzíti az erre a célra szolgáló
számítógépen: az állat faja, fajtája,
ivara, neve, színe, születési ideje,
különös ismertetőjele, beültetés
helye, két utolsó veszettség elleni
oltásának időpolntja; az állattartó
adatait:
nevét,
lakcímét,
telefonszámát; a beültetést végző
állatorvos adatait: nevet és címet.
(3) A chip beültetését követően a
beültetést
végző
állatorvos
haladéktalanul eljuttatja a (2) bek.
szerinti adatokat a Polgármesteri
Hivatalba,
ahol
az
adatokat
számítógépen rögzíteni kell. A
Polgármesteri Hivatal valamennyi az
(1) bek.-ben említett állatorvostól
kapott
adatot
állatorvosonként
nyilvántartja.
(4) Amennyiben a beültetett
chiphez tartozó nyilvántartott adatok
módosulnak, azokat a tulajdonos
köteles 30 napon belül bejelenteni a
Polgármesteri Hivatalhoz és/vagy az
állatorvoshoz. Ha a bejelentést a
Polgármesteri Hivatalhoz tették, a
Hivatal haladéktalanul értesíti az
ebet számítógépes rendszerében
nyilvántartó állatorvost, aki köteles a
módosítást
átvezetni.
Ha
a
bejelentést az Állatorvosnál tették
meg,
köteles
haladéktalanul
értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.
(5) A beültetés összes költsége az
eb tartóját terheli. Amennyiben a
chippel ellátott eb adataiban változás
következik be a (4) bek. szerinti
bejelentés ingyenes.
(6) A jelen rendeletmódosítás
hatályba lépését követően született
állatot születését követő 6 hónapon

belül, az első veszettség elleni oltás
után kell a chippel ellátni. Az
idősebb állatot ha beültetett chippel
még nem rendelkezik, az új ebtartó a
tartás megkezdését (az állat hozzá
kerülését) követő 30 napon belül
köteles chippel ellátni. A jelen
rendeletmódosításkor már meglévő
állatokba a chipet 2005. december
31-ig be kell ültetni.
(7) A korábban bevezetett
ebnyilvántartó
rendszer
2005.
december 31. napjáig alkalmazható.
Ennek alapján az ebeket 3 hónapos
korukban, illetve a megvásárlástól
számított 30 napon belül a
Polgármesteri Hivatalnál be kell
jelenteni, ezzel egyidejűleg kapja
meg az eb tulajdonosa az eb
azonosítására
szolgáló
bilétát
ingyenesen. Az elveszett biléta
helyett kiadott új ára: 100 ,-Ft.
A
biléta az eb nyilvántartására szolgáló
műanyag lap, melynek felirata:
Szentgotthárd és a sorszám. A bilétát
a nyakörvre lehet fűzni. Az eb
tulajdonosa az oltásra az ebet
azonosító bilétával és az oltási
könyvvel, pórázon, szükség szerint
szájkosárral köteles felvezetni. 2006.
01.01. után a jelen bekezdés szerinti
ebnyilvántartási
rendszer
nem
működtethető tovább.
(8) Az ebek közterületre kizárólag
az azonosítóval ellátva vihetők ki.”
2. § A R. 8. §-a a következők
szerint módosul:
„8. § (1) Amennyiben magasabb
szintű jogszabály nem nyilvánította
már szabálysértésnek, úgy a jelen
rendelet szerint szabálysértést követ
el
és
30.000,-Ft-ig
terjedő
pénzbírsággal sújtható
az
az
ebtulajdonos (ebtartó), aki e rendelet

2. §, 3. § (1) bekezdés a)-f) pont,
(2)-(4) bekezdés, 4. § (1)-(3)
bekezdés, (4) bekezdés b)pont, 5. §
(2)-(3) bekezdés, 6. § (7)-(8)
bekezdés, 7. § (1) bekezdésben
foglalt előírásokat megszegi.
(2) 2006. január 01. napját követően
szabálysértést követ el és 30.000,-Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható az
(1) bek-ben foglaltakon túl azon
ebtulajdonos (ebtartó) is, aki e
rendelet 6. § (4) és (6) bek-ben
foglalt előírásokat megszegi. „
3. § Hatályba léptető és záró
rendelkezések:
(1) A jelen R.-módosítás 2004.
augusztus 01. napján lép
hatályba.
(2)
A
R.
jelen
rendeletmódosítással
nem
érintett része változatlanul
érvényes.
Viniczay Tibor
Zsolt
polgármester

Dr. Dancsecs
jegyző

Kihirdetés napja: 2004. VI. 25.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselőtestületének
25/2004. (VI. 25.) ÖKT.
rendelete
A 2004. évi költségvetésről szóló
5/2004. (II. 26.) ÖKT. rendelet
módosításáról
(továbbiakban: rendelet)
1. § A rendelet 2. §-a helyébe a
következő lép:
(1) A Képviselő-testület a 2004.
évi költségvetés bevételi főösszegét
2.297.315,5 e/Ft-ban állapítja meg
(1.
sz.
melléklet
szerinti

részletezéssel
a
módosított
előirányzat 22.906,8 e/Ft-al nő).
A Képviselő-testület a 2004. évi
költségvetés
kiadási
főösszegét
2.297.315,5 e/Ft-ban állapítja meg
(2.
sz.
melléklet
szerinti
részletezéssel
a
módosított
előirányzat 22.906,8 e/Ft-al nő).
2. § A rendelet 6. § (4) helyébe a
következő lép:
(1) A Képviselő-testület az
általános tartalékot 1.495 e/Ft-al,
3.494 e/Ft-ra csökkenti (ebből
polgármesteri keret 790 e/Ft,
katasztrófa alap 2.000 e/Ft), a
céltartalékot
25.079,2
e/Ft-tal
64.445,8 e/Ft-ra csökkenti.

3. § A rendelet 20. § (1) a. helyébe
a következő lép:
(1) a) a Jogi-Ügyrendi és
Külkapcsolatok Bizottságát, hogy
2.000 e/Ft összegben kötelezettséget
vállaljon.
4. § A rendelet egyebekben nem
változik.
5. § A rendelet kihirdetése napján
lép hatályba.
Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester
jegyző
Kihirdetés napja: 2004. VI. 25.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
159/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

Felelős:Fekete
irodavezető

1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a helyi környezetvédelmi
rendelet
,
illetve
program
végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki
irodavezető
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás irodavezető

3./ A Képviselő-testület felkéri a
Műszaki Irodát, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Müllex
Kft-vel a nagyméretű üvegedények, üveghulladékok és textiliák
tárolásáról és elszállításáról,
valamint a volt Téglagyár területén lévő 30 m3-es n tárolókonténerbe a „lom” behelyezésének
megkönnyítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete
Tamás
műszaki
irodavezető
e
160/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete ismételten elrendeli a
közcsatorna
hálózatra
nem
csatlakozott ingatlanok szennyvízkezelésének ellenőrzését.
Határidő: 2004. november 15.

Tamás

műszaki

1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-

testülete a Rábakethelyi városrész
helyzetéről
szóló
beszámolót
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a volt
határőr-laktanya további hasznosításának lehetőségét megvizsgálja.
Felkéri a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Műszaki Iroda
segítségével ezt vizsgálja meg.
3./ A Képviselő-testület a jövőben
nagyobb teret kíván biztosítani a
rábakethelyi
templomnak
idegenforgalmi
kiadványaiban,
turistautak
célpontjaként
is
megjelölve azt. Ehhez kapcsolódóan
támogatja
az
ott
folyó
korszerűsítéseket.
4./A Képviselő-testület megbízza a
Műszaki Irodát, hogy vizsgálja meg
a
kethelyi
városrészi
utak
portalanításának
lehetőségét
és
mihamarabb
intézkedjen
ezen
feladatok elvégzése érdekében.
5./A Képviselő-testület felkéri a
Városi TV. KHT-t, hogy a kethelyi
városrész sűrűn lakott területein még
ki nem épített kábel TV. szolgáltatás
kiépítésére vonatkozóan intézkedjen.
6./ A Képviselő-testület felkéri a
Műszaki Irodát, hogy a kethelyi
városrészen a temető melletti parkoló
biztonságossá tételének feltételeit
dolgozza ki.
Határidő: 2. pontra: 2004. novemberi
testületi ülés
3. pontra: folyamatos,
4. ,5.,6. pontokra azonnal
Felelős: 2. pontra:Labritz
Béla
bizottsági elnök,
Fekete Tamás irodavezető

3. pontra: Kissné Köles Erikarészönkormányzat vezetője
4.,6. pontra: Fekete Tamásirodavezető
5. pontra: Dékány István-Városi TV.
KHT. vezetője
161/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a kábítószer-fogyasztásról és az ellene
való fellépésről szóló előterjesztést
elfogadja.
2./
A
Képviselő-testület
a
drogfogyasztás megelőzését tartja a
legfontosabbnak: a programokon való
részvételt, a drogellenes kampány
kiterjesztését. Ehhez az oktatási
intézményeink és a Művelődés Háza és
Színháznak a fellépését kéri.
3./ A felnőtt kábítószer-élvezők
esetében egyetért egy önsegítő klub
megalakításával és működtetésével.
Ehhez szükséges a Rendelőintézet-a
Családsegítő Szolgálat és a Városi
Vöröskereszt együttműködése. Az
önsegítő klub akár az alkoholellenes
klub kibővítésével és átalakításával is
megteremthető.
4./ Az Önkormányzat a kábítószerfogyasztás helyzetét folyamatosan
figyelemmel kíséri és évente egyszer a
júniusi
ülésen valamennyi oktatási
intézménynek (az Óvoda és Zeneiskola
kivételével), a Művelődés Háza és
Színháznak, a Rendelőintézetnek be
kell számolnia a tapasztalatairól. A
Városi
Bűnmegelőzési
Tanácsnak
ugyancsak évente meg kell vizsgálnia a
kábítószer-elleni fellépés tapasztalatait
és azokról be kell számolnia a
képviselő-testületnek.
Határidő: 2.-3. pontnál: folyamatos

4. pontnál: 2005. júniusi
testületi ülés
Felelős:intézményvezetők,
Bűnmegelőzési Tanács vezetője
162/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete
a szükséges vélemények beszerzését
követően az Arany János Általános
Iskola Szentgotthárd-Farkasfai Tagiskoláját 2004.
július 1-jei hatállyal megszünteti.
Határidő: 2004. július 1.
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Kovács Jánosné igazgató
Kocsis Judit irodavezető

2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete
az Arany János Általános Iskola
Alapító Okiratát módosítja a 3. sz.
melléklet szerint – a tagiskolára
vonatkozó részt törli.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete
a farkasfai tagiskola megszűnését
követően felkéri az Arany János
Általános Iskola vezetését, hogy az
érintett dokumentumok (SZMSZ. ,
Ped. Program, stb.) módosítását
elvégezni szíveskedjen.
Határidő: 2004. szeptember 30.
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
163/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a
Városi Könyvtár kérelmét támogatja
és engedélyezi 2004. július 19-től
augusztus 7-ig (3 hét időtartamra)
mind a felnőtt, mind a gyermek
részleg zárva tartását.
Az olvasók tájékoztatásáról az
intézmény
igazgatója
köteles
gondoskodni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Molnár Piroska igazgató
164/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár Alapító Okiratának
módosítását az 1. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
Határidő: az átvezetésre 2004.
augusztus 1.
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Molnár Piroska igazgató
165/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Müller Gyula Szentgotthárd, Petőfi
S. u. 27. sz. alatti nyugdíjas
pedagógust az „Arany Díszoklevél”
mellé összesen bruttó 27,-e/Ft (nettó
20,-e/Ft) összegben támogatja a
költségvetésben tervezett kitüntetési
keret terhére.
A Díszoklevél a Városi Pedagógus
Napon átadásra került.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető

Huszár Gábor igazgató

Csukly Gergely igazgató
Dj

166/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Óvoda célellenőrzéséről szóló
jelentést megismerte. Megállapítja,
hogy
az
intézmény
a
jogszabályoknak megfelelően végzi
tevékenységét.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
167/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Óvoda kérelmét elfogadja és
engedélyezi a dajka álláshely
határozatlan idejű betöltését 2004.
június 20-tól.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Tiborné óvodavezető

168/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takács
Jenő Zeneiskola kérelmét elfogadja,
és engedélyezi 2004. szeptember 1jétől a megüresedett rézfúvós
álláshely határozott idejű betöltését
két részfoglalkozású pedagógussal
(ütő, illetve rézfúvós). Az állás
betöltéséhez plusz anyagi fedezetet
az önkormányzat nem biztosít.
Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős: Kocsis Judit irodavezető

169/2004. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Arany János Általános Iskola
kérelmét támogatja és engedélyezi a
fizika-matematika szakos tanári
álláshely
Oktatási
Közlönyben
történő meghirdetését és az álláshely
határozatlan idejű betöltését 2004.
augusztus 16-tól.
Az álláshely betöltéséhez az
önkormányzat plusz bérfedezetet
nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
170/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal kérelmét
támogatja, és a költségvetési
ügyintézői, valamint a hivatásos
gondnoki
nyugdíjazás
miatt
megüresedő álláshelyek betöltését
2004. szeptember 1. napjától
engedélyezi.
Az
álláshely
betöltéséhez költségvetési többlet
támogatást nem biztosít.
Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

171/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete
a Városi Óvoda nevelési programját,

az
intézmény minőségirányítási
programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Tiborné óvodavezető
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete
az Arany János Általános Iskola
pedagógiai
programját,
minőségirányítási
programját
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete
a Széchenyi István Általános Iskola
pedagógiai
programját,
minőségirányítási
programját
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Huszár Gábor igazgató.
172/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat intézményeiben az
iskolatej programot nem vezeti be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető

173/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a már
elfogadott „Szabályzat Szent-

gotthárd Város Önkormányzata által
lebonyolított közbeszerzési eljárások
egyes kérdéseiről” című szabályzatot
kiegészíti az 1. sz. melléklet szerinti
„Szabályzat a közbeszerzésekről
szóló törvény hatálya alá nem tartozó
beszerzésekről” című résszel azzal,
hogy az
A. Fejezet „Általános
rendelkezések” (5) bekezdésének
második
mondatából
kerüljön
kihagyásra „…azon a KB tagjai, a
Polgármester és a közbeszerzési
Bírálóbizottság (lásd: IV. Fejezet )
tagjai vehetnek részt” szövegezés.
A IV. Fejezet „Bírálóbizottság”
egészüljön ki azzal, hogy a
Bírálóbizottság ülése nem nyilvános.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
174/2004. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a németországi
Walldürn Városával testvérvárosi
szerződést köt. A testület jóváhagyja
a megkötendő szerződésnek az
előterjesztés 1. sz. mellékletében
foglalt szövegét és felhatalmazza
Viniczay Tibor polgármestert a
testvérvárosi szerződés aláírására.
Határidő: 2004. december 31.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
TESTVÉRVÁROSI SZERZŐDÉS
A meglévő kapcsolatok elmélyítését
és erősítését szolgáló célból
Walldürn (Németország)
és
Szentgotthárd (Magyarország)
a kölcsönös egyetértés és baráti
együttműködés
alapján,
a

nemzetközi jog szellemét követve a
következő
partneri
és
együttműködési szerződést köti meg:
Jelen
szerződés
alapján
a
lehetőségekhez mérten mindkét
település elősegíti a kultúra , a
gazdaság,
turisztika,
egyházak
(vallás), az oktatás és a sport
területén a kapcsolatok kiépítését.
Ezen belül különös figyelmet
fordítanak a fiatalok, illetve a
települések polgárai egymás közötti
kapcsolatfelvételének elősegítésére.
Ezt a felek a következőképpen
kívánják elérni:
- a
települések
delegációinak
kölcsönös látogatása,
- intézmények, egyesületek és
szervezetek találkozása,
- kulturális
együttműködés
(kiállítás, előadás, zene és egyéb
akciók keretében),
- turisztikai
aktivitások,
sportversenyek,
- gazdasági
területen
történő
együttműködés,
- oktatási intézmények közötti
szoros együttműködés,
- diákcserék.
Mindkét település elkötelezi magát arra,
hogy
ezen
együttműködést
a
lehetőségekhez mérten pénzügyileg is
támogatja.
A megállapodás keretében tartandó
rendezvényekről a szerződő felek kellő
időben tájékoztatják egymást.
A jelen testvérvárosi szerződés az
alapját képezi a későbbiek során az
egyes részterületeken kötendő részletes
együttműködési megállapodásoknak.
Szentgotthárd, 2004. december
……………….
Karl-Heinz Joseph

………………
Viniczay Tibor

175/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd Város és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának az 1. sz. melléklet szerinti
módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
Szentgotthárd Város és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás
Alapszabályának módosítása
1. Az "Alapszabály" cím helyébe a
következő szöveg lép:
A Szentgotthárd Város és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati
Társulásban
résztvevő önkormányzatok
Társulási Megállapodása
2. Az I. fejezet (A társulás törzsadatai)
2. pontja 2. a) jelzésre változik, a benne
található felsorolás (A társulás alapító
tagjai) utolsó sora az alábbiakra
módosul:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
3. Az I. fejezet 2. a) pontja után a
következő 2. b) pont kerül:
2. b) Csatlakozó tag: Magyarlak
Község Önkormányzata
Csatlakozás időpontja: 1999.
január 1.
4. Az I. fejezet 5. pontja az alábbi
szövegre módosul:
5. A Társulás alapításának időpontja:

1996. június 4.
5. A II. fejezet a következő pontokkal
egészül ki:
10. közös informatikai fejlesztések,
üzemeltetés és rendszerhasználat,
11. kistérségi területfejlesztési
koncepció és program készítése,
korszerűsítése,
11. egyéb területfejlesztési feladatok.
A Társulás részletes feladatai:
a) a társulási tanács (közgyűlés) a
kistérségi területfejlesztési feladatok
tekintetében kistérségi fejlesztési
tanácsként jár el;
b) vizsgálja és értékeli a kistérség
társadalmi, gazdasági és környezeti
helyzetét, adottságait;
c) kidolgozza és elfogadja a kistérség
területfejlesztési koncepcióját, illetve
ennek figyelembevételével készített
területfejlesztési
programját,
ellenőrzi azok megvalósítását;
d) a kistérségi területfejlesztési
program
figyelembe
vételével
előzetesen véleményt nyilvánít a
meghirdetett központi és regionális
pályázatokra
az
illetékességi
területéről benyújtott támogatási
kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha
ez a jogkör a pályázati felhívásban is
szerepel,
e) megállapodást köthet a helyi
önkormányzatokkal,
az
önkormányzati
társulásokkal,
a
megyei területfejlesztési tanáccsal és
a regionális fejlesztési tanáccsal a
saját kistérségi fejlesztési programjai
finanszírozására és megvalósítására,
f)
pénzügyi
tervet
készít
a
területfejlesztési
programok
megvalósítása érdekében; elősegíti a
fejlesztési források hatékony, a
települések szoros együttműködését
erősítő felhasználását;

g) közreműködik a kistérségben
kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási
válsághelyzetek
kezelésében;
h) koordinálja a kistérségben a
területfejlesztésben
érdekelt
szervezetek
együttműködését,
együttműködik az állami és civil
szervezetekkel;
i) a kistérségben összegyűjti és
további előkészítésre alkalmassá teszi
a
gazdasági
és
társadalmi
szervezeteknek
a
fejlesztési
programokkal,
projektekkel
kapcsolatos elképzeléseit;
j) folyamatos kapcsolatot tart a
megyei
területfejlesztési
tanács
munkaszervezetével, a regionális
fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi
megbízottakkal,
a
kistérségben
működő
közigazgatási
szervezetekkel, intézményekkel a
fejlesztési
szükségletek
és
a
bevonható helyi források feltárása
érdekében;
k) vállalja, hogy a Társulás a c), d),
e),
pontokban meghatározott
ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek
hiányában a tanács 30 napon belül
megismételt ülésén a Társulás
szavazati jogú tagjai minősített
többségének támogató szavazatával
dönt.
6. A VI.fejezet (A Társulás anyagi
forrásai) 1. pontja a következőkkel
egészül ki:
- központi támogatás.
7. A VIII. fejezet kiegészül az alábbi
ponttal:
6. Amennyiben a területfejlesztési
feladat Társulásban történő ellátása
a pályázat benyújtásától számított
három éven belül megszűnik - kivéve,
ha a feladat jogszabály által kerül

megszüntetésre-, úgy az adott
feladatra jóváhagyott központi
támogatást kamattal növelten kell
visszafizetni a központi
költségvetésbe.

megszüntetése nélkül ellátja.

8. A VIII. fejezet (A Társulás és a
társult önkormányzatok kapcsolata)
meglévő szövegezése az 1. pontba
kerül, a fejezet az alábbi pontokkal
egészül ki:
2. A Társulásban részt vevő
önkormányzatok vállalják, hogy a
Belügyminisztérium által a többcélú
kistérségi társulások 2004. évi
ösztönző támogatásáról kiírt
pályázati felhívás keretében a
"Kistérségi területfejlesztési
projektek megvalósítása" céljából
beadott pályázat benyújtásától
számítva legalább három évig
együttműködnek egymással.
3. A Társulásban részt vevő
valamennyi önkormányzat képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a Társulás által a a
területfejlesztési feladatok ellátására
kizárólag egy szakmai
munkaszervezetet működtet. A
szakmai munkaszervezet keretében
külön jogszabályban meghatározott
feltételek szerint működhetnek a
minisztériumoknak, illetve területi
szerveiknek a kistérségben fejlesztési,
szervezési, ügyfélszolgálati
feladatokat ellátó hálózati
munkatársai, valamint a Társulás
munkatársai.
4. A Társulás kötelezettséget vállal
arra, hogy a területfejlesztéssel
összefüggő feladatokat - legalább a 2.
pont szerinti időtartam alatt - az
adott kistárséghez tartozó
valamennyi
települési önkormányzat
részvételével, kilépés, vagy a társulás

10. Jelen módosítás a Társulás
valamennyi tagja által történő
elfogadással lép hatályba.

9. A megállapodás (alapszabály) e
módosítással nem érintett része
változatlanul érvényben marad.

Szentgotthárd, 2004. június 24.
Viniczay Tibor
Szentgotthárd Város és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati
Tárulás elnöke
176/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd Farkasfai
népszavazás eredményét tudomásul
veszi.
2./ A Képviselő-testület a 2004. 06.
13-án tartott helyi népszavazás
költségeit -75,-e/Ft- a polgármesteri
keret terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

177/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal EUintegrációs és Gazdaságfejlesztő
csoportja jelenlegi létszámának 1 fő
teljes munkaidőben foglalkoztatott

köztisztviselő alkalmazásával történő
bővítését 2004. szeptember 1-től
támogatja.
Fedezete a működési hitelkeret.
Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
178/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálat kérelmét
támogatja.
A
„Gyermekbántalmazással
kapcsolatos
kiadványok
megjelenítése” című pályázathoz a
támogatás 25 %-ának megfelelő
összegű
önrészt
(185.000,-Ft)
biztosít a 2004. évi pályázati alap
terhére.
2./ A Képviselő-testület javasolja,
hogy eredményes pályázat esetén a
kiadványt a Szentgotthárdi Hírek c.
újság mellékleteként szerepeltessék.
Határidő: 1./ pontra: azonnal
2./ pályázat elnyerését
követően
Felelős:1./pontért: Sohárné Domiter
Edit intézményvezető
Kocsis Judit irodavezető
2./pontért: Sohárné Domiter Edit
intézményvezető
179/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatja az Elamen Rt. által
főzőkonyhaként
üzemeltetett
Vörösmarty Mihály Gimnázium és
Kollégium
konyhájának
tálaló
konyhává történő átalakítását.

Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
180/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetegyetért azzal, hogy az ebekbe
ültetendő állatazonosító chipekből az
első ezer darabot-mint nagyobb
tételt- az önkormányzat szerezze be
azzal, hogy az állatorvos(ok) minden
beültetett chip után kötelesek
megfizetni annak beszerzési árát.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
181/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd, Akasztó domb NY-i
oldala
út
és
közműveinek
megépítésére
szerveződő
építőközösség
létrehozásával
egyetért, a gesztori feladatokat
magára vállalja. Az Önkormányzat a
szükséges engedélyezési és kiviteli
tervek elkészítésében, az út és
közművek megvalósításában csak
tulajdonhányada arányában vesz
részt.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
182/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesi
út keleti oldalán, a vasúti
átjárótól északi irányban található
utolsó közvilágítási kandelábertől

legfeljebb 200 m hosszban a
közvilágítási hálózatot meghoszszabbítja a tervezési díj fedezetét
2004. évi költségvetésében, a
beruházás
megvalósításához
szükséges fedezetet 2005. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:műszaki iroda,Fekete Tamás

Az
adás-vételi
szerződés
elkészíttetése a vevő feladata.
Az adás-vételi szerződés aláírásának
és a vételár befizetésének végső
határideje
az
eladási
ajánlat
kézhezvételét követő 15 napon belül.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
Bővebb felvilágosítás: Polgármesteri
Hivatal Műszaki Iroda Bók Péter
főelőadónál

183/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

185/2004. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szentgotthárdi 4305 és 4354
hrsz-ú ingatlanokban lévő
Dr. Németh Ferencné 1/6 -1/6 arányú
tulajdonrészének megvásárlását nem kezdeményezi.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti
garázshelyiségek eladási árát az
alábbiak szerint határozza meg:

184/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd-farkasfai 3583
hrsz-ú –0787 m2 területű beépítetlen
ingatlanát
az
Önkormányzat
vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.)
ÖKT rendelet 13. § (5) bekezdése
szerint a helyben szokásos módon
(Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtáblája, és a Városi TV.)
meghirdeti eladásra. Az eladási ár
750.000,-Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje:
2004. július 15.
Az ingatlan eladásáról a Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára
dönt.

Hrsz.
955/6/A/16
955/6/A/17
955/6/A/18
955/6/A/19
95566/A/20
955/6/A/21
955/6/A/22

m2

Eladási ár
nettó

18
16
16
18
16
16
18

1.800.000,1.150.000,1.150.000,1.800.000,1.150.000,1.150.000,1.800.000,-

Vételi szándék bejelentése az eladási
ajánlat kézhezvételétől számított 15
napon belül.
Az adás-vételi szerződés aláírásának
és a vételár befizetésének végső
határideje
az
eladási
ajánlat
kézhezvételét követő 30 napon belül.
A határidők elmulasztása jogvesztő.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó
186/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormány-

zata Képviselő-testülete a Széchenyi
István Általános Iskola
kérelmét elfogadja és engedélyezi a
megüresedett német szakos álláshely
határozatlan idejű betöltését.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Huszár Gábor igazgató

KÉSZÜLT:

a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban
40 példányban.

FELELŐS KIADÓ:

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

