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2004. MÁJUS 27.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALO M

OLDAL

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
126/2004. (V. 27.)

Beszámoló az energiaveszteséget feltáró felmérés tapasztalatairól.
Szentgotthárd város középtávú energetikai stratégiai tervének elkészítése.

4.

127/2004. (V. 27.)

Az egészségügy helyzete Szentgotthárdon.

4

128/2004. (V. 27.)

A városrészek helyzete: Rábafüzes

5

129/2004. (V. 27.)

Beszámoló a Közszolgáltató Vállalat
2003. évi gazdálkodásáról.

5

130/2004. (V. 27.)

A Közszolgáltató Vállalat 2004. évi
üzleti terve.

6.

131/2004. (V. 27.)

Általános iskolák napközis csoportjainak
meghatározása.

6.

132/2004. (V. 27.)

Arany János Általános Iskola kérelme
napközis nevelő továbbfoglalkoztatásához.

6.

133/2004. (V. 27.)

Széchenyi István Általános Iskola kérelme
GYED-en lévő pedagógus helyettesítésére.

6.

135/2004. (V. 27.)

Díszoklevél adományozása.

6

136/2004. (V. 27.)

Városi Könyvtár elnevezése.

7.
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137/2004. (V. 27.)

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
nál megüresedő álláshely betöltése iránti
kérelme.

7.

138/2004. (V. 27.)

Szakmai képzés ÁFA-költségeihez hozzájárulás kérése.

7.

139/2004. (V. 27.)

Pályázat az önkormányzatok gyermek és
ifjúsági feladatainak ellátása kiegészítő
támogatására.

140/2004. (V. 27.)

Elvi egyetértés a PHAFE CBC osztrákmagyar pályázathoz.

7

141/2004. (V. 27.)

Elvi egyetértés a PHARE CBC szlovénmagyar pályázathoz.

8.

142/2004. (V. 27.)

Csatlakozás a Magyar Játszótér Szövetséghez.

8.

143/2004. (V. 27.)

Kezdeményezés a képviselő-testületi
ülés televíziós közvetítéséről.

8.

144/2004. (V. 27.)

Farkasfa városrész kiválásával kapcsolatos
állásfoglalás.

8.

145/2004. (V. 27.)

Javaslat az ebnyilvántartás új rendszerének bevezetésére.

8

146/2004. (V. 27.)

Területvásárlási kérelem.

8

147/2004. (V. 27.)

Szentgotthárd, Mártírok u. 2. sz. alatti
társasház lakóinak kérelme.

9.

148/2004. (V. 27.)

Lakáscélú támogatás.

9.

149/2004. (V. 27.)

Lakás eladási ár meghatározása.

9

150/2004. (V. 27.)

A Szentgotthárd-Rábafüzes 2312. hrsz-ú
ingatlan értékbecslése.

10.

151/2004. (V. 27.)

Hunyadi u. 14. szám alatti üzlethelyiség
bérlete.

10.
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2004. MÁJUS 27.

Intézményvezetői megbízás a Széchenyi
István Általános Iskolában.

10.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
18/2004. (V. 28.)ÖKT.r.

A 2004. évi költségvetésről szóló
5/2004. (II. 26.) ÖKT. rendelet módosításáról.

10

19/2004. (V. 28.)ÖKT.r.

A gyermekek védelméről szóló
23/2003. (IV. 30.) ÖKT. rendelet
módosításáról.

11.

20/2004. (V. 28.)ÖKT.r.

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

12
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126/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények középtávú
energetikai stratégiai tervét a csatolt
1. számú melléklet szerint elfogadja.
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
önkormányzati
intézmények középtávú energetikai
koncepció alapján a 2. számú
melléklet szerinti programtervet
fogadja el 2004. évre.
3./ Minden tárgyévet megelőző év
novemberi testületi ülésén, éves
programtervet kell elfogadni a
középtávú energetikai stratégiai terv
alapján.
Egyúttal
ekkor
kell
beszámolni
az
előző
éves
programterv teljesítéséről is.
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető
127/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd egészségügyi helyzetéről
szóló előterjesztést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
2./ Fel kell mérni az Önkormányzat
oktatási-,
és
közművelődési
intézményeiben a fiatalok részére
szervezett felvilágosító előadások-,
foglalkozások formáit. Gondoskodni
kell ilyen témájú programok
szervezéséről.

2004. MÁJUS 27.

Határidő: a felmérés tekintetében
2004. júniusi Képviselő-testületi ülés
Felelős: a felmérés elkészítéséért:
Oktatási intézmények-, és Közművelődési
intézmények
vezetői
a koordinálásért: Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
3./ Az egészségügyi szakmai
minimumfeltételek tekintetében az
önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában
ütemterv összeállítása a szükséges
fejlesztésekről, beszerzésekről-határidők, felelősök, költségigény tételes
megjelölésével.
Határidő: 2004. szeptember 30.
Felelős:Dr.Mesterházy Mária intézményvezető
Viniczay Tibor polgármester
4./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Rehabilitációs
Kórház
és
Gyógyfürdő és Szentgotthárd Város
Önkormányzata
közötti
együttműködési
megállapodás
tárgyában egyeztetéseket végezzen,
továbbá felkéri a Polgármestert,
hogy a megállapodás tervezetet a
2004.
szeptemberi
Képviselőtestületi ülésre előterjessze.
Határidő:
2004.
szeptemberi
Képviselő-testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
5./
A
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
bevezetése
érdekében
egyeztetéseket
kell
végezni a Rendelőintézet és a Városi
Gondozási Központ között.
Figyelni kell a pályázati felhívásokat
és lehetőség szerint pályázatot kell
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benyújtani a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás bevezetéséhez.
Határidő: folyamatos
Felelős:Dr. Mesterházy Mária intézmányvezető,
Fábián Béláné intézményvezető
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
6./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert,
hogy az egészségügy helyzetét
bemutató anyag alapján vizsgálja
felül
Szentgotthárd
Város
Egészségügyi
Koncepcióját
és
további
tárgyalásra
a
2004.
novemberi ülésre terjessze azt a
Képviselő-testület elé.
Határidő:
2004.
novemberi
Képviselő-testületi ülés
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

2004. MÁJUS 27.

4./ A Képviselő-testület egyetért
azzal, hogy az Őrségi Nemzeti Park
és az önkormányzat által kötött
együttműködési
megállapodás
alapján információs bázis jöjjön létre
Rábafüzesen .
Határidő: 2./ pont: beszámolás a
pályázatokról
és
a
pályázati
lehetőségekről 3 havonta
3./pont: 2004. októberi testületi ülés
4./pont: azonnal
Felelős: 2./pontért: Dékány IstvánVTV.KHT. vezetője
3./pontért:Viniczay Tibor polgármester
Ódor Dénes-kisebbségi önkormányzat vezetője
4./pontért: Viniczay Tibor polgármester
129/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

128/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Rábafüzesi városrész
helyzetéről készített előterjesztést
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület támogatja,
hogy a kábeltévé-hálózat mielőbb
épüljön ki a településrészen. Ehhez a
VTV. KHT-nak a most elbírálás alatt
lévő pályázat elutasítása esetén is
pályázati lehetőséget kell keresnie.
3./AKépviselő-testület kezdeményezi egy német kulturális intézmény
létrehozatalát a német nemzetiség
által lakott Rábafüzesi településrészen.
Felkéri a polgármestert és a
kisebbségi önkormányzat vezetőjét a
kérdés megvizsgálására.

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzati
Közszolgáltató
Vállalat 2003. évi beszámolóját
jóváhagyja, az abban foglaltakat
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a
Jegyzőt, hogy a Közszolgáltató
Vállalat igazgatójának közreműködésével készítsen előterjesztést arra
vonatkozóan, hogy a közüzemi
számlák, valamint lakbérhátralékok
befizetése biztosítható legyen a
bérlők részéről.
Határidő: 1./ pontra: azonnal
2./pontra:augusztusi testületi ülés
Felelős:1./ pontért: Viniczay Tibor
polgármester
Vass József igazgató
2./pontért: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
Önkormányzati Közszolgáltató
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Vállalat igazgatója

130/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
2004. évi üzleti tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vass József igazgató
131/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany
János Általános Iskola napközis
csoportjainak számát a 2004/2005-ös
tanévben továbbra is 8 csoportban
határozza meg.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi
István Általános Iskola
napközis csoportjainak számát a
2004/2005-ös
tanévben
a
szentgotthárdi iskolában 9-ről 8
csoportra csökkenti.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Huszár Gábor igazgató
132/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany

2004. MÁJUS 27.

János Általános Iskola kérelmét –
ami 1 fő napközis nevelői állás 2004.
július 01.- 2005. június 30-ig történő
betöltésére irányul- támogatja. Az
egy fő határozott időre kinevezett
pedagógus bérét és járulékát a 2004.
július 1.- 2004. december 31.
időszak esetében 760,-e/Ft-ban
biztosítja az általános tartalék
terhére.
A pedagógus bérének fennmaradó
részét a 2005. január 1- 2005. június
30-ig terjedő időszakra 1.274,- e/Fttal
a 2005. évi költségvetésébe
tervezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Kovács Jánosné igazgató
133/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Széchenyi István Általános Iskola
kérelmét elfogadja és engedélyezi az
angol nyelv szakos tanár szülési
szabadsága- és a GYED idejére
2004. július 1-től angol szakos
helyettesítő pedagógus határozott
idejű alkalmazását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Huszár Gábor igazgató
135/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó
Elekné (sz. Csider Bernadette)
Szentgotthárd, Deák F. u. 13. sz.
alatti nyugdíjas pedagógus részére
27,-e/Ft összeget állapít meg a
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padagógus Arany Díszoklevelének
átvétele alkalmából. A támogatást a
költségvetésben tervezett kitüntetési
keret terhére kell biztosítani. A
díszoklevél átadására a Városi
Pedagógus napon kerül sor.
Határidő: 2004. június 4.
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Csukly Gergely igazgató
136/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Városi
Könyvtár kérelmét elfogadja és
2004. augusztus 1-jétől a Városi
Könyvtárat „Móra Ferenc Városi
Könyvtár”-nak
nevezi
el.
A
névhasználatból eredő feladatok
elvégzésére az intézmény vezetőjét
bízza meg.
137/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat kérelmét támogatja, és
2004. június 1-től határozott időreaz átmenetileg távol lévő dolgozó
távolléte időtartamára- a megüresedő
álláshely betöltését engedélyezi.
Az álláshely betöltéséhez szükséges
fedezet
az
intézmény
költségvetésében biztosított.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Kocsis Judit irodavezető
Sohárné Domiter Edit intézményvezető

138/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

2004. MÁJUS 27.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25,-e/Ft-ot
biztosít a családon belüli erőszak
felismerését és az ellene való
fellépés lehetőségeit ismertető egy
napos szentgotthárdi tanfolyam ÁFA
költségének kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Kocsis Judit irodavezető
139/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat részt vesz
a
Gyermek-,
Ifjúsági
és
Sportminisztérium által a
helyi
önkormányzatok gyermek és ifjúsági
feladatai
ellátásának
kiegészítő
támogatására meghirdetett pályázaton (IFJ-BM-04-A). A szükséges
önrészt maximum 1.500.000,-Ft
összegben
biztosítja
–
max.
750.000,-Ft-ot a pályázati alap
terhére, max. 750.000,-Ft-ot pedig a
2005. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2004. június 15.
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
Kocsis Judit irodavezető
140/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PHARE
CBC osztrák-magyar kisprojekt
alapba a Natúrpark KHT. által
benyújtandó a „Rába viziturizmus
fejlesztése” című pályázathoz elvi
támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
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Felelős: Viniczay Tibor polgármester
141/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PHARE
CBC szlovén-magyar kisprojekt
alapba a Natúrpark KHT. által
benyújtandó kulturális és turisztikai
nagyrendezvények szervezésére -a
„Karácsony Határok Nélkül” című
rendezvényre- irányuló pályázathoz
elvi támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
142/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
csatlakozik
a
Magyar Játszótér Szövetséghez
(1211. Budapest, Gyepsor u.1.)
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt állásfoglalást adja a farkasfai
kiválást előkészítő anyagra.
2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999.
évi XLI. tv. 9. § (2) bek.
értelmében
lakossági
fórumot
szervez
Szentgotthárd-Farkasfai
városrészen.
A fórum ideje: 2004. június hó 2.
napja 18,00 óra.
Helye: Farkasfai klubhelyiség.
Tárgya:
A
Képviselő-testület
állásfoglalásának ismertetése az
előkészítő bizottság javaslatáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
145/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülések városi televízióban
való közvetítésére kialakult renden
nem változtat, az ülést a televízió
vágás nélkül közvetítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben
egyetért az önkormányzat területén
élő ebek elektronikus állatazonosítóval történő megjelölésének kötelező
bevezetésével. Az új rendszer
elfogadása esetén a költségeket a
kutyatulajdonosoknak kell vállalni.
Az
„Ebek tartásáról és tartós
megjelöléséről szóló ÖKT. rendelet
módosítását a következő testületi
ülésre be kell terjeszteni.
Határidő: a rendelet módosítására: a
következő testületi ülés
a rendszer bevezetésére: 2005. január 1.
Felelős:a rendelet-módosítás beterjesztésére:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

144/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

146/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

143/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárd-farkasfai 3583 hrsz-ú
ingatlant értékesítésre kijelöli. A
pályázat kiírásának feltételeit az
értékbecslés
ismeretében
a
következő ülésen határozza meg.
Értékbecsléssel a VÉ-KO TERV BT-t
bízza meg.
Határidő: a közlésre azonnal,
értékbecslés elkészítésére: júniusi
ülés
Felelős: Bók Péter főelőadó
147/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Szentgotthárd,
Mártírok ú. 2/a-b. alatti társasház
parkolóterületet alakítson ki a
társasházban lakók részére a
Mártírok ú. 2/b. épületrész és az
úttest közötti részen az épülettömb
2/a. épületrésze és az úttest között az
OTP
részére
kialakított
parkolórésszel azonos méretben. A
kialakításhoz és fenntartáshoz az
önkormányzat semmilyen formában
nem tud segítséget nyújtani.
Felhatalmazza a polgármestert a
megfelelő szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: a szerződés kötésért, vagy
a közlésért:Viniczay Tibor polgármester
148/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Önkormányzatának

Város
Képviselő-
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testülete Klujber Ferenc 1972., an.:
Dallos
Erzsébet
és
felesége
Klujberné Tóth Erika 1976. an.:
Telek
Borbála
Szentgotthárd,
Alkotmány u. 94. szám alatti lakosok
részére 300.000.- vissza nem
térítendő lakáscélú támogatást nyőjt.
2./ A Képviselő-testület Merkl Zoltán
1977., an.: Dalosvölgyi Mária Anna
Szentgotthárd, Deák F. u. 18. szám
alatti lakos részére 300.000.- vissza
nem térítendő lakáscélú támogatást
nyújt.
3./ A Képviselő-testület Doncsecz
Tibor 1969., an.: Orbán Berta és
felesége Doncsecz Tiborné 1970.
an.: Tóth Anna Szentgotthárd, Nyíres
u. 12. szám alatti lakosok részére
500.000.- vissza nem térítendő
lakáscélú támogatást nyújt.
Határidő: a közlésre azonnal,
szerződéskötésre 2004. június 15.
Felelős: Bók Péter főelőadó
149/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fsz. 4. számú
1334/A/4 hrsz-ú 46 m2 alapterületű
lakás forgalmi értékét 4.300.000,Ft-ban határozza meg.
Az értékesítés a 16/2000. (III. 30.)
ÖKT. rendelet előírásai szerint
történik azzal, hogy a szerződési
ajánlat a vételár 50 %-ának
egyösszegben történő befizetését, a
fennmaradó összeg 5 évi részletfizetési kedvezményét tartalmazza.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó
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150/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Alkotmány u.48. hrsz.
2312. ingatlant a telekmegosztási
vázrajz elkészülte után a 2. sz.
melléklet szerinti teleknagysággal
kívánja értékesíteni, forgalmi értékét
8.700.000,- Ft-ban határozza meg.
Értékesítés a 47/2000. (XII. 21.)
ÖKT. rendelet
előírásai szerint
történik.
Határidő: azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó
151/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:
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vezetői (igazgatói) beosztásának
ellátásával.
Alapilletménye
és
magasabb
vezetői
pótléka
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény,
valamint
annak
a
közoktatási
intézményekre
vonatkozó
kormány
rendelete
alapján kerül megállapításra.
Illetmény összege: 170.400,-Ft
Magasabb vezetői pótlék összege:
39.330,-Ft.
Határidő: 2004. szeptember 1.
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
Hegyiné Glanz Zsuzsa főtanácsos

ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETEK:
Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselőtestületének
18/2004. (V. 28.) ÖKT. rendelete
a 2004. évi költségvetésről szóló
5/2004. (II. 26.) ÖKT. rendelet
módosításáról (továbbiakban:
rendelet )

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Szentgotthárd,
Hunyadi u. 14. szám alatti Volán
pályaudvari büfére a lakástörvényben
meghatározott feltételekkel
Petrovics Istvánnal határozatlan
időre szóló bérleti szerződés
megkötésére kerüljön sor.
Határidő: a közlésre azonnal,
szerződéskötésre: 2004. június 15.
Felelős: Bók Péter főelőadó

Szentgotthárd Város Önkormányzat
az 5/2004. (II. 26.) ÖKT. rendelet 16.
§-a
alapján
a 2004. évi
költségvetésről szóló 5/2004. (II.
26.) ÖKT. rendeletet módosítja.

153/2004.számú Képviselő-testületi
határozat:

1. §

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár
Gábor, Szentgotthárd, József A. u.19.
sz. alatti lakost bízza meg 2004.
szeptember 1. napjától 2009.
augusztus 15. napjáig a Széchenyi
István Általános Iskola magasabb

A rendelet 2. §-a helyébe a következő
lép:
(1) A Képviselő-testület a 2004. évi
költségvetés
bevételi
főösszegét
2.274.408,7 e/Ft-ban
állapítja meg
(1.sz. melléklet szerinti részletezéssel a
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módosított előirányzat 66.022,7 e/Ft-al
nő)
A Képviselő-testület a 2004. évi
költségvetés
kiadási
főösszegét
2.274.408,7 e/Ft-ban
állapítja meg
(2.sz. melléklet szerinti részletezéssel a
módosított előirányzat 66.022,7 e/Ft-al
nő)
2. §
A rendelet 6. § (4) helyébe a következő
lép:
(1) A Képviselő-testület az általános
tartalékot 511 e/Ft-tal, 4.989 e/Ft-ra
csökkenti (ebből polgármesteri keret
1.000 e/Ft, katasztrófa alap 2.000 e/Ft),
a céltartalékot 10.040 e/Ft-tal 89.525
e/Ft-ra növeli.
3. §
A rendelet egyebekben nem változik.
4. §
A rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
Viniczay Tibor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja: 2004. V. 28.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2004. (V. 28.) számú
ÖKT. rendelete
A gyermekek védelméről szóló
23/2003. (IV. 30.) ÖKT. rendelet
(továbbiakban: Rendelet)
módosításáról
1. §
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A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
(1) A rendelet hatálya kiterjed
Szentgotthárd Város Közigazgatási
területén állandó lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező magyar
állampolgárságú, - ha nemzetközi
szerződés másként nem rendelkezik- a
letelepedési
vagy
bevándorlási
engedéllyel rendelkező, továbbá a
magyar hatóságok által menekültként
elismert gyermekre, fiatal felnőttre és
szüleire.
A munkavállalók Közösségen belüli
szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
(1) Vagyoni helyzetet vizsgálni akkor
szükséges, ha az Önkormányzat a Gyvt.
131. § (4) bekezdése szerinti eljárása
nem vezetett eredményre.
Ebben az esetben a kérelmező
felhívásra köteles vagyoni helyzetéről
nyilatkozni (4. számú melléklet).
3. §
(1) A Rendelet egyebekben változatlan
marad.
(2) A Rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
Szentgotthárd, 2004. május 27.
Viniczay Tibor Dr.Dancsecs Zsolt
polgármester
jegyző
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Kihirdetés napja: 2004. V. 28.
Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2004. (V. 28.) sz. ÖKT. rendelete
szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák
szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.)
ÖKT. rendelet
(továbbiakban:Rendelet)
módosításáról
1. §
(1) A Rendelet 2.§.(1) bekezdése b.)
pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„bevándorlási
engedéllyel
rendelkező személyekre”
(2) A Rendelet 2.§.(3) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A rendelet hatálya kiterjed
a.) a munkavállalók Közösségen belüli
szabad
mozgásáról
szóló
1612/68/EGK tanácsi
rendeletben
meghatározott, valamint
b.) a 32/B.§.(1) bekezdésében
meghatározott időskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra
és családtagjaikra
történő
alkalmazásáról
szóló
1408/71/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott
jogosulti
körbe
tartozó személyre, amennyiben az
ellátás igénylésének időpontjában
érvényes
tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
2. §
(1)A Rendelet 3.§.(3) bekezdése a dőlt
betűvel szedett szövegrésszel az
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alábbiak szerint egészül ki:
„Kérelmező, a kérelem benyújtásakor
köteles kérelméhez csatolni a
többször
módosított
32/1993.
(II.17.) Kormányrendelet 1. és 5.
számú
melléklete
szerinti
jövedelem-nyilatkozatot, és vagyonnyilatkozatot a rendszeres szociális
segély, valamint az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság
megállapítása esetén, a jövedelemnyilatkozaton
közeli
hozzátartozóként
feltüntetett
személyek
vonatkozásában
a
többször
módosított
32/1993.
(II.17.)Kormányrendelet
5.számú
melléklete
szerinti
vagyonnyilatkozatot”
3. §
(1)A Rendelet III. cím az alábbiak
szerint változik:
„Normatív és helyi lakásfenntartási
támogatás...”
4. §
(1)A Rendelet 6.§.(1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Normatív lakásfenntartási
támogatás:
A normatív lakásfenntartási
támogatás esetében az Szt.38.§.-ában
foglaltak az irányadóak”.
5. §
(1)A Rendelet 6.§.(2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Helyi lakásfenntartási támogatás:
A helyi lakásfenntartási támogatást a
helyi önkormányzat önálló ellátásként
nyújtja.
Helyi lakásfenntartási támogatás
állapítható
meg,
annak
a
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személynek, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb összegének 200%-át nem
haladja meg, feltéve, hogy a
lakásfenntartás
elismert
havi
költsége
a
háztartás
havi
összjövedelmének
30
%-át
meghaladja.
(2)A Rendelet 6.§.(5) bekezdése
helyébe a Rendelet jelenlegi 6.§ (7)
bekezdése lép.
(3) A Rendelet 6.§.(6) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Helyi lakásfenntartási támogatás
esetében elismert lakásnagyság:
a.) ha a háztartásban egy személy
lakik
55 nm
b.) ha a háztartásban két személy
lakik
65 nm
c.) ha a háztartásban három
személy lakik
75 nm
d.) ha a háztartásban négy
személy lakik
85 nm
e.) ha négy személynél több lakik
a háztartásban a
d.) pontban
megjelölt
lakásnagyság
és
minden
további személy után 5-5
nm, de legfeljebb a jogosult által
lakott lakás nagysága.”

2004. MÁJUS 27.

elismert havi költség megegyezik a
normatív
lakásfenntartási
támogatásnál alkalmazott törvény
által
meghatározott
költség
összegével.”
(6)A Rendelet jelenlegi 6.§. (9)
bekezdése (10) bekezdésre, a 6.§
(10) bekezdés (11) bekezdésre
változik
(7)A Rendelet 6.§.(9)bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„Helyi és normatív lakásfenntartási
támogatás igénylése esetén a
kérelmező köteles kérelméhez
csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot”.
6. §
A Rendelet 8.§.(1) bekezdéséből
„vagyoni viszonyaira” szövegrész
hatályon kívül kerül.
7. §
A Rendelet 4/D.számú mellékletének
helyébe e rendelet 1. számú melléklete
lép.
8. §

(4)A Rendelet 6.§.(7) bekezdésének
szövege a következő:
„A helyi lakásfenntartási támogatás
egy hónapra jutó összege: a
lakásfenntartás
elismert
havi
költségének 20%-a 100 Ft-ra
kerekítve, de nem lehet kevesebb
2.500 Ft-nál.”
(5)A Rendelet 6.§.(8) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Helyi lakásfenntartási támogatás
esetében az egy négyzetméterre jutó

(1) A Rendelet 6/A.§. és 6/B.§.-a
hatályát veszti.
9. §
Módosuló rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szervezeti
és
Működési Szabályzatáról
szóló
módosított 14/2003.(III.27.) ÖKT.
rendelet 1. számú mellékletének 2.
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pontjában szereplő
„méltányossági”
lakásfenntartási támogatás elnevezés
„helyi” lakásfenntartási támogatásra
változik.
10.§.
Záró rendelkezések:
(1)A Rendelet egyebekben változatlan
marad.
(2)A Rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
Viniczay Tibor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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Kihirdetve: 2004. V . 28.
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KÉSZÜLT:

a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban
40 példányban.

FELELŐS KIADÓ:

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
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