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   SZENTGOTTHÁRD VÁROS
               ÖNKORMÁNYZATÁNAK
                          ÉRTESÍTŐJE

 SZÁM                T A R T A L O M                       OLDAL

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

48/2003.(III.24.) Közalapítványok működése. 4.

49/2003.(III.24.) Jakabháza városrész helyzete. 4.

50/2004.(III.24.) Az Opel-gyár melletti irodaház közös 5.
hasznosítása. Innovációs Központ lét-
rehozása.

51/2004.(III.24.) A 2003. évi zárszámadáshoz kapcso- 5.
lódva tartalékba helyezhető összeg.

52/2004.(III.24.) Ultrahang készülékhez kardiológiai vizs- 5.
gálófej beszerzése.

53/2004.(III.24.) Rendelőintézet kérelme védőnők tovább- 5.
tanulásának támogatásához.

54/2004.(III.24.) A Városi Könyvtár és a Művelődés Háza 5.
és Színház hétéves továbbképzési tervének
módosítási kérelme.

55/2004.(III.24.) Városi Könyvtár 2004. évi munkaterve. 6.

56/2004.(III.24.) Művelődés Háza és Színház  2004. évi
munkaterve. 6.

57/2004.(III.24.) Oktatási intézményekben 2004/2005. tanévben 6.
indítható csoportok, osztályok száma,illetve

                                       maximális létszámának meghatározása.

58/2004.(III.24.) Oktatási intézmények pedagógus létszámai. 7.
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60/2004.(III.24.) A Széchenyi István Általános Iskola
utóellenőrzése. 8.

61/2004.(III.24.) Önkormányzati intézmények belső vi-
lágításának korszerűsítése. 8.

62/2004.(III.24.) Együttműködési megállapodás az Őrség
Nemzeti Parkkal. 9.

63/2004.(III.24.) Sporttámogatási keret felosztása. 11.

64/2004.(III.24.) Dancsecs Gábor és Dancsecs Bojána
sporttámogatása. 12.

65/2004.(III.24.) Pályázat az Arany János Általános Iskola
villamoshálózatának felújítására. 12.

66/2004.(III.24.) Igénybejelentés az Oktatási Minisztérium 13.
2005. évi címzett támogatására a Vörösmarty
Mihály Gimnázium és Kollégium felújítása 
céljából.

67/2004.(III.24.) Kistérségi informatikai együttműködés. 13.

68/2004.(III.24.) Máriaújfalu,Zsida,Zsidahegy,Rábatótfalu
szennyvízhálózat építése. 14.

69/2004.(III.24.) Rábakethely-Máriaújfalu közötti területen
lakóterület kialakítás indítása. 14.

70/2004.(III.24.) Szilágyi Lajos terület-csere ügye. 14.

71/2004.(III.24.) Széll K. tér 17.számú társasház felújítása. 15.

72/2004.(III.24.) Lakáscélú támogatási kérelem. 15.

73/2004.(III.24.) 42/2004.számú határozat módosítása. 15.

74/2004.(III.24.) Megüresedett üzlethelyiség bérbeadása. 16.

75/2004.(III.24.) Szentgotthárd, Árpád u. 11.sz. garázsok
értékesítése. 16.

76/2004.(III.24.) Törő János garázskérelme. 16.

77/2004.(III.24.) László Tiborné garázskérelme. 16.

78/2004.(III.24.) Folyószámla hitel igénybevétele. 16.

79/2004.(III.24.) Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 17.
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségve-
tési hozzájárulás igénylésére pályázat.

80/2004.(III.24.) Felsőszölnök Községi Önkormányzat ren- 17.
dezvényének támogatása.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

13/2004.(III.25.)ÖKT.r. Szentgotthárd Város Önkormányzat 18.
2003. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról.

14/2004.(III.25.)ÖKT.r. Szociális igazgatásról és az egyes 21.
szociális ellátási formák szabálya-
iról.

15/2004.(III.25.)ÖKT.r. A fizetőparkolók működésének és 27.
igénybevételének rendjéről szóló,
többször módosított 11/2001.(III.29.)
ÖKT.r. módosításáról.
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48/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  általa  is  létrehozott 
„Brenner  János  Emlékhely 
Közalapítvány”,  a 
„Szentgotthárdért 
Közalapítvány”,  a  „Tótágas 
Közalapítvány”  és  a 
„Szentgotthárd Közbiztonságáért 
Közalapítvány”   munkájáról 
készített előterjesztést tudomásul 
veszi.

2.) A  Képviselő-testület  sajnálattal 
állapítja  meg,  hogy  az  általa  is 
alapított „Vas Megyei Regionális 
Rádióért”  Közalapítvány  a 
működéséről  nem  adott 
információt.  A  hatályos 
jogszabályok értelmében ugyanis 
az  alapító  felé  a  közalapítvány 
köteles tájékoztatást adni.

3.) A Képviselő-testület  elismerését 
fejezi  ki  a  Brenner  János 
Emlékhely  Közalapítvány,  a 
Szentgotthárdért  Közalapítvány, 
a  Tótágas  Közalapítvány  és  a 
Szentgotthárd  Közbiztonságáért 
Közalapítvány  valamennyi 
kuratóriumi  tagjának  és 
felügyelő  bizottsági  tagjának 
anyagi  ellenszolgáltatás  nélkül 
végzett munkájáért.

    Határidő: azonnal
    Felelős:   Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

49/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a jakabházi városrészen 
2006-ig  elsősorban a  közművek 

kiépítését,  a  közszolgáltatások 
megteremtését  támogatja.

a.) a  kábeltelevíziós  hálózat 
kiépítését  gyorsítani 
kívánja,  egyben  felkéri  a 
Városi TV.KHT. vezetőjét, 
hogy  a  2004.  májusi 
testületi  ülésen  számoljon 
be  a  rábafüzesi  és 
jakabházi  kábeltelevíziós-
hálózat  kiépítésének 
előkészítéséről.

b.) a  szennyvízcsatorna-
hálózat  kiépítéséhez 
szükséges  előkészítéseket 
megteszi  a  fejlesztéshez 
pályázatot nyújt be,

c.) felkéri  a  Városi  Könyvtár 
és  a  Művelődés  Háza  és 
Színház  vezetőit,  hogy 
tekintsék  át  a 
településrészen  meglévő 
közösségi terek minél jobb 
kihasználásának 
lehetőségét-ehhez közösen 
dolgozzanak ki programot.

2.) Felkéri  Jakabháza  városrész 
részönkormányzatát,  hogy 
vizsgálja  meg,  milyen  akár  a 
városi,  akár  a  kistérségi 
turisztikai célok közé illeszthető 
turisztikai célpontok találhatók a 
városrészen.

    Határidő:  
    -az  1.a.),1c.)pontokhoz  2004.május 30.
    - a 2.)ponthoz 2004.április 30.
    - a többire: folyamatos                           
    Felelős:   
    -  az 1.a.)pontnál  beszámoló elkészí-
        téséért: Városi TV.KHT.vezetője
    -   az l.)c.pontért:intézményvezetők 
    -   a 2.)pontért: részönkormányzat ve-
                             zetője            
    -   a többi pontért: Viniczay Tibor
                                   polgármester 
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50/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  mellékelt  Szentgotthárdi 
Innovációs  Központra  vonatkozó 
anyagot elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bauer László alpolgármester

2./Szentgotthrád  Város  Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  projekt 
előkészítő  csoportot  hoz  létre, 
amelybe  Bauer  László 
alpolgármestert,  Takács  Józsefet  és 
Dr. Klement Pétert delegálja.
A  csoport  2004.  június  15.-ig 
elkészíti  a  részletes  projekt 
elképzelést.
Határidő: azonnal  ,illetve  2004. 
június 15.
Felelős: Bauer László alpolgármester

3./Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  megbízza  a  polgármestert, 
hogy írja alá a szándéknyilatkozatot 
az  Innovációs  Központ 
kidolgozásáról  az  Opel 
Magyarország  Autóipari  Kft. 
képviselőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

51/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a  2003. 
évi zárszámadáshoz kapcsolódva úgy 
határoz,  hogy   a  tartalékba 
helyezhető 14.959,-e/Ft-ból  10.000,-
e/Ft-ot   az  intelligens 

városprogramra  elkülönítetten 
tartalékolni kell. 
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

52/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete   a 
Rendelőintézet  részére  kardiológiai 
vizsgálófej  beszerzéséhez  2.200,-
e/Ft-ot  biztosít  az  általános  tartalék 
terhére.
A  vizsgálatokkal  kapcsolatos 
többletköltséget a  Rendelőintézet az 
OEP  többletfinanszírozás,  illetve 
saját költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Dr.Mesterházy Mária in-
             tézményvezető
               Kocsis Judit irodavezető

53/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a 
Rendelőintézet kérelmét a  védőnők 
továbbtanulási  költségének 
finanszírozására nem támogatja.
Határidő: közlésre azonnal

    Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
      Dr.Mesterházy Mária   in-
      tézményvezető

54/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Városi  Könyvtár 
1/2000.(I.14.)NKÖM.  rendelet 



II. ÉVFOLYAM 3.SZÁM 2004.MÁRCIUS  24.
6

alapján elkészített 1.számú melléklet 
szerinti   hétéves továbbképzési  terv 
módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Molnár Piroska igazgató

2.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Művelődési  Ház  és 
Színház  1/2000.(I.14.)NKÖM. 
rendelet  alapján elkészített 2.számú 
melléklet  szerinti   hétéves 
továbbképzési  terv  módosítását 
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Szepesiné Fuisz Erika  
               igazgató

55/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának   Képviselő-testülete  a  Városi 
Könyvtár  2004.  évi  munkatervét 
jóváhagyja.  Felkéri  az  intézmény 
vezetőjét  a  munkatervben 
megfogalmazott  feladatok 
végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős:   Molnár Piroska igazgató

56/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a 
Művelődés  Háza  és  Színház 
1.sz.melléklet  szerinti  2004.  évi 
munkatervét  az  alábbi 
kiegészítésekkel hagyja jóvá:
-  a  munkaterv  24.  oldalán  szereplő 
„Városrészi  klubok”-ra  vonatkozó 

rész  kerüljön  kihagyásra,  helyette  a 
Művelődés  Háza  és  Színház 
városrészi  klubokra  vonatkozó 
elképzelését  kell  megfogalmazni, 
amelyet  a  Művelődés  Háza  és 
Színház  a  klubvezetővel  együtt 
hajtson végre;
- a munkatervben az egyes feladatok 
mellett a felelősöket  és a határidőket 
is meg kell jelölni;
-  a  Művelődés  Háza  és  Színházból 
kiinduló  olyan  önálló  programok 
szerepeljenek  a  munkatervben, 
amelyek saját szervezésűek.

    Határidő:  -a közlésre azonnal, 
    - a javasolt módosítások kidolgozásá-
       ra: 2004. 04.15.

- Beszámoló a módosításokról: 
2004.áprilisi ülés

Felelős:   Szepesiné Fuisz Erika 
                igazgató

57/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormány- 
zatának  Képviselő-testülete  úgy 
határoz, hogy az ÖMIP szerint a 
Városi  Óvoda  és  az  általános 
iskolák  működési  (felvételi) 
körzete  Szentgotthárd  város 
közigazgatási területe.
A nem helybeli gyermekeket csak 
akkor vehetik fel az intézmények, 
amennyiben  az  érintett 
önkormányzat  az  óvodai  és 
általános iskolai feladat ellátására 
közoktatási  megállapodást  köt 
Szentgotthárd várossal.
Határidő: azonnal
Felelős:Dr.Dancsecs  Zsolt jegyző
              érintett intézményvezetők

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
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testülete  a  Városi  Óvodában 
2004/2005-ös  tanévben  az 
indítható  csoportok  számát  12 
csoportban  határozza  meg,  a 
csoportok maximális létszáma az 
oktatási  törvény  által 
meghatározott 25 fő.
Határidő: azonnal
Felelős:   Dr.Dancsecs  Zsolt 
jegyző

               Kovács  Tiborné 
óvodavezető

3. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-
testülete az általános iskolákban a 
2004/2005-ös  tanévben  az  első 
évfolyamon  2  osztály,  valamint 
Rábafüzesen  1  osztály  indítását 
engedélyezi.  Az   induló  első 
osztályok  létszámát  max.  26 
főben határozza meg úgy, hogy a 
beíratást  követően  ide  költöző 
állandó  lakosú  gyermeket  is  fel 
kell  venni  –  tehát  1-2 létszámot 
üresen célszerű hagyni.
Határidő: azonnal
Felelős:   Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
               érintett intézményvezetők

4.   Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Vörösmarty  Mihály 
Gimnáziumban  egy  négy-
évfolyamos osztály indítását max. 
35  fővel,  és  egy  nyolc-
évfolyamos osztály indítását max. 
30 fővel engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős  :    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
              Enzsel István igazgató

5. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  III.  Béla  Szakképző 

Iskolában  a   2004/2005-ös 
tanévben  három  9.  évfolyam 
indításához  járul  hozzá,  az 
osztályok létszáma max. 35 fő.
Határidő: azonnal
Felelős:   Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
                 Bedics Sándor igazgató

6. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  általános  iskolák 
napközis  csoportjainak  számát-
előzetes  felmérés  alapján-  a 
májusi  testületi  ülésen  határozza 
meg.
Határidő: 2004.  májusi  testületi 
ülés
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
                Kovács Jánosné igazgató
                Huszár Gábor igazgató

58/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Városi  Óvoda 
pedagógus létszámát továbbra is 
26 főben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős  :     Kocsis Judit irodavezető
                 Kovács Tiborné óvoda-
                  vezető

2. a.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  Arany  János 
Általános  Iskola  pedagógus 
létszámát  továbbra  is  40  főben 
határozza meg.
b.)A  jelenlegi  határozott  idejű 
napközis  nevelő  álláshelyének 
újbóli meghosszabbítása a leendő 
napközis  tanulók  számának 
felmérése után lehetséges.
Határidő: a.)pont: azonnal
                b.)pont esetén májusi 
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                     testületi ülés
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Kovács Jánosné igazgató

3. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Széchenyi  István 
Általános  Iskola  pedagógus 
létszámát  továbbra  is  49  főben 
határozza meg július 31-ig.

4. a.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Széchenyi  István 
Általános  Iskolából  két 
álláshelyet  elvon  –  1 
matematika-testnevelés szakos, 1 
német-bármely szakos- és ennek 
költségét  a  III.Béla  Szakképző 
Iskolába  átcsoportosítja  2004. 
augusztus  1-jei  hatállyal.  Így  a 
Széchenyi  István  Általános 
Iskola pedagógus létszáma 2004. 
augusztus 1-jétől 47 fő.
b.) A Széchenyi István Általános 
Iskola  a  két  fő  áthelyezését 
előkészíti  és  az  áthelyezés 
pénzügyi  vonzatával  együtt  a 
májusi  testületi  ülésre 
előterjeszti.
Határidő: a.)pont:2004. augusztus 1.
                b.)pont :2004.májusi tes-
                     tületi ülés
Felelős:    Huszár Gábor igazgató

5. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola  pedagógus  létszámát 
továbbra  is  37  főben  határozza 
meg  2004.  július  31.-ig,  2004. 
augusztus 1-jétől pedig 39 főben.
Határidő: 2004. augusztus 1.
Felelős  :     Kocsis Judit irodavezető
                Bedics Sándor igazgató

6. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola  kérelmét,  mely  egyetemi 
végzettségű  fizika-bármely 
szakos  álláshely  meghirdetésére 
irányul- elfogadja, és ezzel plusz 
egy  álláshelyet  biztosít  2004. 
szeptember 1-jétől.
Határidő: szeptember 1.
Felelős  :      Kocsis Judit irodavezető
                 Bedics Sándor igazgató

7. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Takács  Jenő 
Zeneiskola  pedagógus álláshely 
számát  továbbra  is  13  főben 
határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Csukly Gergely igazgató

60/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Széchenyi  István  Általános  Iskola 
felügyeleti  utóellenőrzéséről  szóló 
jelentést  megismerte.  Megállapítja, 
hogy  az  intézmény  a  2003. 
szeptember 10. és 2003. szeptember 
23.  között  lefolytatott  felügyeleti 
ellenőrzés  alapján  készült 
intézkedési  tervben  foglalt 
feladatokat elvégezte.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős  :     Viniczay Tibor polgármester

61/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  önkormányzati 
intézményeknek  az  előterjesztésben 
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szereplő  korszerűsítésével  nem  ért 
egyet.
2./  A  Képviselő-testület  felkéri  a 
Hivatalt,  hogy   az   intézmények 
világítási  rendszerének 
korszerűsítéséhez  szükséges  tervek 
készítéséhez tervezői ajánlatot kérjen 
be  és  azokat   a  következő  testületi 
ülésre terjessze be. 
Határidő: azonnal,  ill.  következő 
testületi ülés
Felelős  :   Fekete  Tamás,  műszaki 
irodavezető

62/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  együtt-
működési  megállapodás  megkötését 
kezdeményezi  az  Őrségi  Nemzeti 
Parkkal.  Elfogadja  a  mellékelt 
megállapodás-tervezetet,  annak 
aláírására  felhatalmazza  a 
polgármestert.
Határidő: az  aláírásra  azonnal,  a 
megvalósításra: folyamatos
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

M E G Á L L A P O D Á S

mely létrejött egyrészről
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11. 
képv.:
…………………………..
másrészről:
Őrségi  Nemzeti  Park  Igazgatóság-
Őriszentpéter,  képv.:…………………
….
között  az alábbiak szerint:

I.

Bevezető rendelkezések

1.)  Jelen  megállapodás  egy 
keretszerződés, ami a két Szerződő Fél 
együttműködését  határozza  meg  a 
következő időszakra.

2.)  A Szerződő Felek közül  az  Őrségi 
Nemzeti  Park  (továbbiakban:  Nemzeti 
Park)   az   Őrség  és  a  Vendvidék 
területén működő, a természetvédelem, 
a  kulturális  érdekek,  építészeti-
,néprajzi-,földrajzi  értékek  őrzője  és 
képviselője  jelentős  szerepet  játszik  a 
területen.

3.) Szentgotthárd városa (továbbiakban: 
Önkormányzat)  a  térség  legnagyobb 
települése,   kistérségi  központ, 
gazdasági-kulturális- oktatási központ.

4.)  A  jelen  megállapodás  olyan 
keretszerződés,  ami  meghatározza 
azokat a sarokpontokat, melyek között 
a  Szerződő  Felek  a  jövőbeni 
együttműködésüket elképzelik.
Rögzítik,  hogy  a  jelen  alap-
megállapodáshoz  csatlakozó,  egyes 
részterületeket  és  részfeladatokat 
részletesen  szabályozó 
megállapodásokat  kívánnak  csatolni  a 
jövőben.

II.

Együttműködés az oktatás területén

1.)Az Önkormányzat intézménye a III. 
Béla  Szakképző  Iskola,  mellyel  a 
Nemzeti  Park  már  szorosan 
együttműködik.  Ennek  keretében 
környezetvédelmi  szakképzés  már 
folyik,  a  tanulók  képzését  a  Nemzeti 
Park segíti.

2.)Az Önkormányzat mint az intézmény 
fenntartója  a  kapcsolat 
továbbfolytatásában,  elmélyítésében 
érdekelt.  Támogatja, ha az intézménye 
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ebben a témakörben pályázatokon vesz 
részt;  az  ehhez  kapcsolódó 
pályázatokon maga is részt vesz; illetve 
a  Nemzeti  Park  pályázatokon  való 
részvételéhez támogatólag csatlakozik.

3.)A  Nemzeti  Park  szükség  esetén 
támogatólag  csatlakozik  az 
Önkormányzat  e  témában  beadott 
pályázataihoz;  lehetőségei  szerint  a 
jövőben  is  további  anyagi-szellemi 
segítséget  nyújt  az  intézménynek, 
illetve az Önkormányzatnak.

III.

Együttműködés a közművelődés,  
ismeretterjesztés területén

1.)  A  Nemzeti  Park  kezdeményezi  a 
térséget  bemutató  állandó  kiállítás 
létrehozását  és  fenntartását 
Szentgotthárdon.

2.)Az  Önkormányzat  az  állandó 
kiállítás  létrehozását  támogatja,  ehhez 
helyet  biztosít,  a  fenntartásba 
bekapcsolódik.

3.)A Szerződő Felek készek arra, hogy 
a térség minél sokoldalúbb bemutatása 
érdekében  ismeretterjesztést 
végezzenek akár közösen, akár bármely 
Szerződő  Partner  önálló 
kezdeményezése  esetén  a 
kezdeményezést támogatva.
 Határozott  szándékuk  bizonyos 
területeken a közös megjelenés.

IV.

Együttműködés a turizmus területén

1.)A Szerződő Felek  tudatában vannak 
annak,  hogy  a  turizmus-ami  a 
természeti  értékeket  a  területen 

bemutatja és óvja- a térség egyik nagy 
lehetősége, a potenciális  húzóágazat.
A Szerződő Felek külön is kiemelik a 
Szentgotthárd Máriaújfalui városrészén 
lévő  Hársas-tavat  és  a  Farkasfai 
városrész  közelében  lévő  természeti 
értékeket.  A  Hársas-tónál 
természetközeli  állapot  megőrzése 
mellett  a turisztikai célpont kialakítása 
a  Szerződő  Partnerek  közös  érdeke. 
Ehhez parkerdő létrehozását, tanösvény, 
erdei tornapálya kialakítását, a környék 
növény-állatvilágának,  geológiai 
adottságainak  a  helyszínen  történő 
bemutatását meg kívánják teremteni.

2.)A felvázolt  cél  érdekében  közösen 
indulnak  pályázatokon,  illetve 
pályázaton induló partnert támogatják.
Ugyancsak  részt  vesznek  a  konkrét 
feladatok  megoldásában és  nemcsak a 
turisztikai  célok  megtervezését, 
kialakítását, hanem azok fenntartását is 
közös feladatnak tekintik.

3.)Turisztikai  cél  a  turizmust  segítő 
kiadványok  közös  kiadása,  vagy  a 
külön-külön  kiadott  kiadványokban  a 
másik Szerződő Partner  bemutatása.
Az Önkormányzat aktív  résztvevője a 
Rába folyón folytatott víziturizmusnak, 
ehhez  ez  évtől  infrastruktúrával  is 
rendelkezik.  A  vízitúra-programok 
újszerű szervezését  a Nemzeti  Parkkal 
együttműködve kívánja elvégezni.

V.

Együttműködés a 
természetvédelemben

1.)Szerződő  Partnerek  a  természet 
megvédését  fontos  feladatuknak 
tekintik. A természetvédelem érdekében 
a  Nemzeti  Park  az  általa  fenntartott 
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őrszolgálat  segítségét  is   felajánlja  és 
rendelkezésre bocsátja.

2.)Az Önkormányzatnak e témakörben 
rendelkezésre  álló  eszközei:  az  általa 
alkalmazott  erdőgazdálkodó-  és 
mezőőri  feladatokat  ellátó  személy,  a 
közterület-felügyelet  és  az 
Önkormányzattal  együttműködő 
Polgárőrség.

3.)A  Szerződő  Partnerek  ebben  a 
kérdésben  a  jelen  alap-
megállapodáshoz  csatlakozó  külön 
megállapodást kötnek egymással.

VI.

Együttműködés az Erdei Iskola 
programban

1.)  A  Nemzeti  Park  támogatója  és 
szervezője az Erdei Iskola programnak-
ennek   szervezésében  már 
tapasztalatokkal is rendelkezik.

2.)Az  Önkormányzat  a  tanév  végétől 
felszabaduló  Farkasfa  városrészben 
lévő  iskolaépülettel rendelkezik, annak 
kizárólagos tulajdonosa.  Az iskolát be 
kívánja  kapcsolni  az  Erdei  Iskola-
programba.

3.)A Szerződő Felek a farkasfai iskola 
erdei  iskolakénti  működtetésében 
együttműködnek.  A szakmai  feladatok 
ellátásához  a  Nemzeti  Park  segítséget 
nyújt. Az épület megfelelő kialakítása a 
Szerződő Partnerek közös feladata. 
Az erdei iskola konkrét működtetésére 
közös részletes program készül.

VII.

Záró rendelkezések

1.)A  Szerződő  Partnerek  az  e 
megállapodásban  rögzítetteket  tovább 
bővíthetőnek  tekintik,  erre  közös 
megegyezéssel bármikor készek.

2.)A most megteremtett keretek közötti 
együttműködés megkezdésére az aláírás 
napjától készek.

3.)A  Szerződő  Partnerek  tudatában 
vannak  annak,  hogy  csak  a  szoros 
együttműködés,  egymás véleményének 
kikérése  és  tiszteletben  tartása  hozhat 
eredményt-ennek szándéka közös.

4.)A  jelen  megállapodás  90  napos 
felmondási  idővel,  az  okok  részletes 
feltárásával írásban felmondható.

5.)Az  itt  nem  említett  kérdésekben  a 
PTK előírásai az irányadók.

6.)Szerződő Felek a fenti megállapodást 
annak elolvasása után mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag  írják 
alá.

   Szentgotthárd,2004. .……………….. 
……………….
    Önkormányzat             Nemzeti Park

63/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  2004.  évre   a  városrészi 
sportegyesületek  részére 
rezsiátalányt biztosít a működéshez.
Rezsiátalány  címén   a  Rábatótfalui 
SE,  a  Máriaújfalui  SE,  a  Farkasfai 
SE,  a  Rábafüzesi  SE  és  a  Zsidai 
Sportkör    részére  egyenként 
274.000,-Ft-ot  juttat  utólagos 
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elszámolással  és  szabad 
felhasználással ;
2.)  A  Képviselő-testülete  a  2004. 
évre  a  sporttámogatási  keret 
felosztásához  normatívákat  állapít 
meg.  2004.  évben  a  normatívák  az 
egyes osztályokban és sportágakban 
a következők:
- a megyei I.o.-ban        1.600.000,-Ft-ot
- a megyei II.o.-ban          500.000,-Ft-ot
- a körzeti bajnokságban: 250.000,-Ft-ot 
- a sakknál                        800.000,-Ft-ot
- a tekénél                      1.450.000,-Ft-ot
-  a  kézilabdánál    3.900.000,-Ft-ot 
jelent.
2.)A megállapított normatívák szerint 
az  egyes  sportegyesületekkel 
szerződést  kell  kötni  a  2003/2004. 
évi  bajnokság  végéig,  majd  a 
2004/2005.  évi  bajnokság  rajtjakor 
az  év  végéig.  A  megállapodások 
szövegét a melléklet tartalmazza.

    Határidő: a közlésre  és a 2.)pontra: 
                     azonnal
    Felelős:   Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
                   Kocsis Judit irodavezető

64/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Dancsecs
Dancsecs Gábor és Dancsecs Bojána 
szentgotthárdi  kock-box  sportolók 
sportpályafutását  a  2004.  évben 
300.000,-Ft-tal  támogatja  azzal, 
hogy  a  sportolók  a  mezen  – 
melegítőn  viseljék  Szentgotthárdra 
mint támogatóra utaló jelzést, illetve 
nyilatkozataikban  említsék  meg 
Szentgotthárdot  mint  támogatót.  A 
támogatáshoz  külön  támogatási 
szerződés megkötésére van szükség, 
melynek  aláírására  felhatalmazza  a 
polgármester.
Határidő: azonnal
Felelős  :     Viniczay Tibor polgármester

65/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  Arany  János 
Általános  Iskola  villamos 
hálózatának  felújítása, 
korszerűsítése  ,  az  elektronikus 
tűzjelző  és  riasztó  rendszer 
létesítése  tárgyában  az  Oktatási 
Minisztérium  és  a  Magyar 
Fejlesztési Bank Rt. által hirdetett 
„Beruházás  a  21.  századi 
iskolába”  program  keretében 
kedvezményes  hitelt  vesz 
igénybe,  a  szükséges  önrészt  – 
3.406.000,-forintot  2004.  évi 
költségvetésében biztosítja.

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  Képviselő-
testülete  felhatalmazza 
Szentgotthárd  Város 
Polgármesterét,  az  Arany  János 
Általános  Iskola  villamos 
hálózatának  felújítása, 
korszerűsítése,  az  elektronikus 
tűzjelző  és  riasztó  rendszer 
létesítése  tárgyában  az  Oktatási 
Minisztérium  és  a  Magyar 
Fejlesztési Bank Rt. által hirdetett 
„Beruházás  a   21.  századi 
iskolába”  program  keretében 
kedvezményes  hitel 
igénybevétele   tárgyában  a 
kölcsönszerződés,  valamint  az 
Önkormányzat tulajdonában levő 
Szentgotthárd 1359/3/A/1. hrsz-ú 
ingatlanra  vonatkozó 
jelzálogszerződés aláírására.

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  Képviselő-
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testülete  az  Arany  János 
Általános  Iskola  villamos 
hálózatának  felújítása, 
korszerűsítése,  az  elektronikus 
tűzjelző  és  riasztó  rendszer 
létesítése  tárgyában  az  Oktatási 
Minisztérium  és  a  Magyar 
Fejlesztési Bank Rt. által hirdetett 
„Beruházás  a  21.  századi 
iskolába”  program  keretében 
kedvezményes  hitel 
igénybevétele tárgyában

- kijelenti,  hogy a biztosítékként 
felajánlott  Szentgotthárd 
1359/3/A/1.  hrsz-ú  ingatlanra 
vonatkozóan  harmadik 
személynek nem áll fenn az 1991. 
évi  XXXIII.tv.  alapján 
bérlőkijelölési joga;

-  kijelenti,  hogy a biztosítékként 
felajánlott  Szentgotthárd 
1359/3/A/1.  hrsz-ú  ingatlant  a 
jelzálogjog  esetleges 
érvényesítése  esetén  kiürítve  a 
kielégítés  céljára  rendelkezésre 
bocsátja,

-  kijelenti,  hogy  amennyiben 
tárgyi  beruházás  bekerülési 
értéke  meghaladja  a  tervezett 
35.137.000,-forintos  mértéket, 
akkor  a  hiányzó  részt  az 
Önkormányzat  saját  forrásból 
pótolja,

- kijelenti, hogy a hitel futamideje 
alatt  a  mindenkori  fizetési 
kötelezettségnek  megfelelő 
összeget  az  Önkormányzat  éves 
költségvetési  rendeletében 
betervezi és jóváhagyja,

-  kijelenti,  hogy  a  hitel 
biztosítékaként  felajánlott 

Szentgotthárd 1359/3/A/1. hrsz-ú 
ingatlan – sem az önkormányzat 
rendelete,  sem  önkormányzati 
rendeletnél  magasabb  szintű 
jogszabály alapján – nem tartozik 
az  önkormányzat 
törzsvagyonába.
Határidő: azonnal
Felelős:   Műszaki iroda, Fekete 
Tamás

66/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
egyetért  az  Oktatási  Minisztérium 
2005.  évi  címzett  támogatására 
igénybejelentés  benyújtásával,  a 
Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
Kollégiuma rekonstrukciója céljából. 
Elrendeli  az  ehhez  szükséges 
beruházási  koncepció  és 
megvalósíthatósági  tanulmányterv 
elkészíttetését.
Határidő: azonnal
Felelős:   Műszaki Iroda Vezetője
                Főmérnök

67/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete támogatja
a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Területfejlesztési  Önkormányzati 
társulás  részvételét  a  „Szolgáltató 
önkormányzat-  Az  önkormányzatok 
információ-szolgáltató 
tevékenységének  fejlesztése” 
(GVOP-2004-4.3.1.)  címen 
meghirdetett  pályázaton.  A  testület 
egyetért  a  kistérségi  informatikai 
együttműködés  elindításával,  a 
társulási  megállapodásnak  a  közös 
informatikai  fejlesztésekre, 
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üzemeltetésre és rendszerhasználatra 
történő kiterjesztésével. 
A  projektet  koordináló 
önkormányzat  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata.
Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

68/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  Képviselő-
testülete  Máriaújfalu,  Zsida, 
Zsidahegy,  Rábatótfalu  II. 
városrészekben  a 
szennyvízcsatorna hálózat építése 
kapcsán  nyilatkozik,  hogy  az 
érintett  területre  vonatkozóan  a 
beépített  ingatlanok 
tulajdonosainak 60 %-a vállalta a 
hálózatra való bekötést.
A 60 %-os  bekötési  arányon túl 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  Képviselő-
testülete  igazolja,  hogy 
kilométerenként  az  50  bekötés 
biztosított.

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  Képviselő-
testülete   Máriaújfalu,  Zsida, 
Zsidahegy,  Rábatótfalu  II. 
városrészek  szennyvízcsatorna 
hálózatának  kiépítéséhez  2004. 
évben  18.875,-e/Ft  lakossági 
hozzájárulást biztosít.

3. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Máriaújfalu,  Zsida, 
Zsidahegy,  Rábatótfalu  II. 
városrészek  szennyvízcsatorna 
hálózat  építése  tárgyában 
céltámogatási  igénybejelentés 

benyújtása  mellett  dönt,  a 
mellékelt   Céltámogatási 
igénybejelentés  2.sz. 
dokumentumában  foglaltak 
szerint.

4. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Máriaújfalu,  Zsida, 
Zsidahegy,  Rábatótfalu  II. 
városrészek  szennyvízcsatorna 
hálózat  építése  tárgyában  a 
Céltámogatási  pályázatban  nem 
támogatható  műszaki  tartalom 
megvalósítására  a  2006.  évi 
költségvetésében  8.363,-
e/forintot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős  :     Műszaki Iroda, Fekete Tamás

69/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy hatá-
roz,  hogy   a  Kethely-Máriaújfalu 
városrészek  közötti  területen  az 
intenzívebb  beépítésre  alkalmas 
lakóterület  kialakításához  első 
ütemként  a  közutak  és  közterületek 
kialakítását  el kell végezni. A terület 
megszerzése  céljából  a 
tulajdonosokkal a tárgyalásokat meg 
kell  kezdeni.  Az  ehhez  szükséges 
pénzügyi  fedezetet  pontosan  meg 
kell tervezni, elő kell készíteni és a 
2005.  évi  költségvetésben   a 
fedezetet tervezni  kell.
Határidő:   azonnal,  illetve  a  2005. 
évi költségvetés
Felelős:   Műszaki Iroda,
                Pénzügyi Iroda
 

70/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
szentgotthárdi  2822  hrsz-ú  128  m2 

területű  beépítetlen  terület,  és  a 
szentgotthárdi  2829/1 hrsz.-ú 29 m2 

területű közforgalom elől el nem zárt 
magán  út  megnevezésű  ingatlan 
azonos  értéken  történő  cseréjéhez 
hozzájárul.
A  csere  után  az  Önkormányzat 
tulajdonába  került  ingatlan  a 
korlátozottan forgalomképes vagyoni 
körbe tartozik.
A  szerződés  elkészítése  a 
Polgármesteri Hivatal feladata.
Határidő: a  közlésre  április  15., 
szerződéskötésre: április 30.
Felelős:   Bók Péter főelőadó

71/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának   Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd Széll K.  tér 17. számú 
lakóépület  felújítását  támogatja.  Az 
önkormányzati  kezelésű 
üzlethelyiségek  részarányának 
megfelelő  bruttó  98.352,-Ft-ot 
biztosítja.
Fedezet:  2004.  évi  költségvetés 
céltartalékból  a  lakóház  felújítási 
előirányzat.
Határidő: a közlésre április 15.
Felelős:   Bók Péter főelőadó

72/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete az alábbi
 kérelmezők részére nyújt lakáscélú 
támogatást:
- Tóth Róbert és felesége

         Tóthné Doktor Andrea
     Sztg.Kossuth L.u.31.sz. 

     alatti lakosok
     családi ház tetőterének
     beépítésére              400.000 Ft 
- Varga Krisztián és 

          Vargáné  Vörös  Katalin

300.000,-Ft
      Sztg. Pável Á. ltp. 1/1.sz.
      alatti lakosok
      családi ház  vásárlá-
      sához                    300.000 Ft
- Oldal Józsefné 
      Pochán  Éva  Viktória

300.000,-Ft
      Sztg.  Pável Á. ltp. 
      2/9.sz. alatti lakos
      lakásvásárláshoz.      300.000 Ft
Határidő: a  közlésre  azonnal, 
szerződéskötésre 2004. április 15.
Felelős:   Bók Péter főelőadó

73/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város Önkormányza-
tának     Képviselő-testülete   a
 42/2004.számú  határozatának 
2./pontját  az  alábbi  helyiségek 
esetében módosítja:

Ft/m2/hó
Széll  K. 
tér 16.

Gyógyszertár 3.697

Hunyadi 
u.3.

CAFE 
DUBLIN

1.422

Hunyadi 
u.3.

Tóth Lászlóné 1.422

Hunyadi 
u.3.

CAFE 
DUBLIN

1.422

Széll  K. 
tér 14.

ÁFÉSZ 
Vasbolt

1.210

Rákóczi 
u.5.

Kéményseprő 
Vállalat

290

Széll  K. 
tér 14.

ÁFÉSZ 
Könyvesbolt

1.058
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A határozat többi része változatlan 
marad .         
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:   Bók Péter főelőadó

74/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

 Szentgotthárd  Város Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd,  Kossuth  L.u.2.  szám 
alatti  10  m2  alapterületű 
üzlethelyiség  bérbeadására 
pályázatot  hirdet  az  alábbi 
feltételekkel:
A  bérleti  szerződés  határozatlan 
időre szól. A bérleti díj 2004. évben 
bruttó 12.100,-Ft/hó.
A  benyújtott  pályázatnak 
tartalmaznia  kell  a  helyiségben 
folytatandó  tevékenységet.  A 
pályázatok  beérkezési  határideje: 
2004. április 15.
Határidő: a  pályázat  kiírására 2004. 
április 1., előterjesztés a következő ülés
Felelős:   Bók Péter főelőadó

75/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd,  Árpád  u.  11.  szám 
alatti 7 db. garázshelység megvételét 
felajánlja a jelenlegi bérlőknek. 
Az értékbecsléssel  a  VÉ-KO TERV 
BT-t bízza meg.
Az  értékbecslés  ismeretében 
meghatározott  eladási  árral  a 
jelenlegi  bérlőkkel  történő  adás-
vételi  szerződés  megkötését 
kezdeményezi.
Amennyiben a jelenlegi bérlő a vétel 
lehetőségével  nem  él,  úgy  a 
képviselő-testület   nem  értékesíti  a 
garázsokat. 

Határidő: értékbecslésre  a 
következő ülés
Felelős:   Bók Péter főelőadó

76/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd,  Deák  F.  u.12.  szám 
alatti  társasház  udvarán  lévő garázs 
helyiségre Törő János Szentgotthárd, 
Deák  F.  u.  17/A.  II/5.  szám  alatti 
lakossal  határozatlan  időre  szóló 
bérleti szerződés megkötéséhez járul 
hozzá.
A bérleti  szerződés  megkötésére  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat közlése alapján kerül sor.
Határidő: a közlésre április 15.
Felelős:   Bók Péter főelőadó

77/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd, Széll K. tér 17. szám 
alatti  társasház udvarán lévő László 
Tibor  által  bérelt  garázs  helyiség 
bérleti  szerződésének  özv.  László 
Tiborné  Szentgotthárd,  Árpád  u.2. 
szám  alatti  lakos  nevére 
módosításhoz hozzájárul.
A bérleti  szerződés módosítására az 
Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat közlése alapján kerül sor.
Határidő: a közlésre április 15.
Felelős:   Bók Péter főelőadó

78/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
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testülete   folyószámla  hitel 
igénybevételét rendeli el.
A  hitel  célja:  Átmeneti  likviditási 
probléma kezelése.

A hitel összege:     190.000.000 Ft.

A hitel futamideje:     1 év

Hitelfedezet:  Az  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  kötelezettséget 
vállal,
                      hogy a futamidő alatti 
évek költségvetésébe a felvett hitelt 
                      és járulékait betervezi 
és jóváhagyja.

2./  Felhatalmazást  ad  a 
Polgármesternek,  hogy  az  1./pont 
szerinti  feltételekkel  történő 
hitelfelvétel  ügyében  eljárjon,  és  a 
hitelszerződést  az  Önkormányzat 
képviseletében a Bankkal megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős  :     Viniczay Tibor polgármester
                Kocsis Judit irodavezető

79/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a 2004. 
évi  költségvetési törvényben a helyi 
önkormányzatok  létszámcsökkentési 
döntéseivel  kapcsolatos  egyszeri 
hozzájárulás igénylésére.
Határidő:  2004.április 1.
Felelős:   Viniczay  Tibor 
polgármester
               Kocsis Judit irodavezető

2.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  kijelenti,  hogy  az 
Önkormányzat  költségvetési 

szerveinél  a  meglévő álláshelyeken, 
az  előreláthatólag  megüresedő 
álláshelyeken,  vagy  a  tervezett  új 
álláshelyeken,  illetve  szervezeti 
változás,  feladatátadás 
következtében  az  önkormányzat 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
az  érintett  munkavállaló 
munkaviszonyban  töltött  ideje 
folyamatosságának  megszakítása 
nélküli  foglalkoztatására  nincs 
lehetőség.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető

80/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  Felsőszölnök  Községi 
Önkormányzat  részére  az  Európai 
Unióhoz  történő  csatlakozás 
alkalmából rendezendő ünnepséghez 
50,-.e/Ft támogatást  nyújt  az 
általános  tartalék  terhére.  A 
pénzeszköz-átadásra  megállapodást 
kell kötni.
Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

13/2004.(III.25.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
rendelete

a 2003. évi zárszámadásról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
többször módosított 6/2003. (V.27.) számú rendeletének végrehajtásáról a következők 
szerint rendelkezik:

1.§

/1/A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2003.  évi  költségvetésének  bevételét  az 
alábbiak szerint állapítja meg:
  eredeti bevételi előirányzat 2.011.073 e/Ft
  módosított bevételi előirányzat 2.331.108 e/Ft
  bevételi teljesítés 2.958.710 e/Ft

/2/ A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:

e/Ft
Eredeti                 Módosított              Teljesítés  

   Működési bevételek 821.788 828.833 822.460
   Önkorm.költségv.tám. 813.155 816.574 816.574
   Felhalm.és tőkejell.bev.   99.013 109.745   98.847
   Véglegesen átvett pénze. 134.569 194.939 231.604
   Támogatások, kölcsönök
   visszatér. értékpapír ért.        540 165.540 165.306
   Hitelek 142.008 107.890
   Pénzmaradvány 107.578 126.331
   Folyószámlahitel 620.544
   Pénzmaradv.elvonás   18.744
   Rövid lejáratú értékpapír   57.700

/3/ A bevételi főösszeget az 1.2. és 4.sz. mellékletek tartalmazzák.

2.§

/1/  A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2003.  évi  költségvetésének  kiadási 
főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
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   eredeti kiadási előirányzat 2.011.073 e/Ft
   módosított kiadási előirányzat 2.331.108 e/Ft
   kiadási teljesítés 2.837.487 e/Ft

/2/ A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következő szerint alakultak:

e/Ft
eredeti                  módosított              teljesítés  

   személyi juttatás 819.400 823.054 818.485
   munkaadót terhelő járulék 272.873 270.589 267.326
   dologi kiadás 435.559 520.193 515.769
   ellátottak pénzbeni juttatása     2.190     7.256     7.118
   speciális célú támogatás 122.530 133.998 126.586
   felhalmozási kiadás 152.867 226.786 125.130
   felújítási kiadás   10.715     9.751
   tartalék   56.021   23.884 -
   hitelek és kölcsönök 149.633 314.633 909.622
   értékpapírok kiadásai   57.700

/3/ A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.2. és 3.sz.mellékletek 
tartalmazzák.

3.§

A Képviselő-testület  a  2003.  évi  vagyonmérleg  adatainak  főösszegét   az  alábbiak 
szerint határozza meg:
   eszközök: 6.802.755 e/Ft
   források: 6.802.755 e/Ft

A  vagyonmérleg  adatainak  részletezése  az  összevont  önkormányzati  mérlegben 
található.

4.§

/1/  A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2003.  évi  pénzmaradványát  az  alábbiak 
szerint hagyja jóvá:
   Felhalmozási pénzmaradvány  39.866 e/Ft
   Működési pénzmaradvány  71.689 e/Ft

   Összes pénzmaradvány:                  111.555 e/Ft
   2004.évi költségvetésben terve-
   zett pénzmaradvány:  42.235 e/Ft

   Felhasználható:                                  69.320 e/Ft
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/2/ A felhasználható pénzmaradványt a Képviselő-testület költségvetési szervenként az 
5/a és 5/b számú mellékletek szerinti részletezésben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Óvoda 159 e/Ft
Zeneiskola 150 e/Ft
Gondozási Központ 931 e/Ft
Művelődési Ház és Színház 173 e/Ft
Könyvtár 132 e/Ft
Rendelőintézet                                  2.972 e/Ft
Arany J. Ált.Iskola 270 e/Ft
Széchenyi I.Ált.Iskola 671 e/Ft
Vörösmarty M.Gimn.és Koll. 335 e/Ft
III.Béla Szakképző Iskola               39.839 e/Ft
Polgármesteri Hivatal                        8.729 e/Ft
Tartalékba helyezhető                     14.959 e/Ft
---------------------------------------------------------
Összesen:                                         69.320 e/Ft

5.§

Az  Önkormányzat,  a  jövedelem  differenciálódás  mérséklése  címen  28.295  e/Ft-ot 
igényel  a  központi  költségvetésből,  befizetési  kötelezettsége  pedig:  5.589  e/Ft. 
normatív  és  normatív  kötött  felhasználású  támogatás  címen,  valamint  11.029  e/Ft. 
kiegészítő támogatás közalkalmazotti és köztisztviselői bérkiadáshoz címen.

6.§

A épviselő-testület az önkormányzat 2003. évi egyszerűsített  beszámolóját 6.,  7.  és 
8.sz. mellékletei szerint fogadja el.

7.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szentgotthárd, 2004. március 24.

Viniczay Tibor                                                                        Dr.Dancsecs Zsolt
polgármester                                                                                     jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének

14/2004.(III.25.) sz. ÖKT. rendelete a
szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák 
szabályairól szóló 

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

módosításáról.

1.§

A Rendelet  2.§-a  a  következő  (3),(4) 
bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendelet  hatálya az Szt.  32/B.§ 
(1)  bekezdésében  meghatározott 
időskorúak  járadéka  és  az  Szt.  41.§-
ának  (1)  bekezdésében  meghatározott 
ápolási  díj  tekintetében  kiterjed  az 
Európai  Gazdasági  Térség 
állampolgárára  és  –  az  Szt-ben 
meghatározott  feltételek  mellett-  a 
harmadik  államból  származó 
hozzátartozójára.”

(4)  Európai  Gazdasági  Térség 
állampolgára:  az  Európai  Gazdasági 
Térségről  szóló  egyezményhez 
csatlakozott  tagállam  azon 
állampolgára,  aki  az  ellátás 
igénylésének  időpontjában  a  Magyar 
Köztársaság  területén  lakóhellyel 
rendelkezik  és  életvitelszerűen  itt 
tartózkodik.

Harmadik  állam  állampolgára:  az 
Európai  Gazdasági  Térségről  szóló 
egyezményhez  nem csatlakozott  állam 
állampolgára,  aki  az  ellátás 
igénylésének   időpontjában  a  Magyar 

köztársaság  területén  lakóhellyel 
rendelkezik  és  életvitelszerűen  itt 
tartózkodik.  

2.§

A Rendelet 6.§ (1) bekezdéséből az „és 
lakáshasznosításból  származó 
jövedelemmel  nem  rendelkeznek.” 
szövegrész hatályon kívül kerül.

3.§

A Rendelet 20.§-a hatályon kívül kerül, 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.§  (1)  A  személyes  gondoskodás 
körébe  tartozó  szociális  ellátások 
intézményi  térítési  díját  a  Képviselő-
testület évente kétszer állapíthatja meg. 
Első  alkalommal  minden  év  március 
31-ig,  második  alkalommal  szükség 
szerint.

(2)  A  március  31-ig  megállapított 
intézményi térítési díj esetén a személyi 
térítési  díjak  összegét  az 
intézményvezető  évente  minden  év 
május 31-ig köteles felülvizsgálni.

(3)Amennyiben  az  intézményi  térítési 
díjak  megállapítása  a  (2)  bekezdésben 
foglaltaktól  eltérő  időpontban  történik 
az intézményvezető köteles a személyi 
térítési  díjak  összegét  az  intézményi 
térítési  díj  megállapítását  követő  30 
napon belül felülvizsgálni.

(4)  Az  Időskorúak  Gondozóházában 
ellátottak  térítési  díjának  számítási 
módja:
Az  Időskorúak  Gondozóházának 
működési  kiadásaiból  levonva  a 
hajléktalanok  ellátására  biztosított 
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normatív  állami  hozzájárulás-  és  ezen 
különbség  osztva  a  férőhelyek 
számával.

(5)  Az  intézményi  térítési  díjak 
megállapítását  a  rendelet  2.sz. 
melléklete tartalmazza.

4.§

(1)A  Rendelet  „a  személyes 
gondoskodás körébe tartozó intézményi 
térítési  díjak  mértékéről”  szóló  2.sz. 
melléklete  helyébe  ezen  rendelettel 
jóváhagyott 2.sz. melléklet lép.

5.§

(1)  A  Rendelet  4/d.  számú 
mellékletének  megnevezése: 
„KÉRELEM  normatív/méltányossági 
lakásfenntartási  támogatás 
megállapításához”  megnevezésre 
változik.

(2)E  mellékletben  meghatározott 
formanyomtatványon  a  „Kijelentem, 
hogy  a  lakás  hasznosításból  származó 
jövedelemmel  nem  rendelkezem!” 
szövegrész hatályát veszti.

6.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  mód. 
14/2003.(III.27.)  ÖKT.  rendelet  5. 
számú mellékletének 1. pontja az alábbi 
fordulattal egészül ki:
A  Képviselő-testület  Szentgotthárd 
Város  polgármesterére  ruházza  a 
következő hatáskörök gyakorlását:
„Folyósítja  a  Kárrendezési  és 
Kárpótlási  Hivatal  által  kiállított 
hatósági  bizonyítvány  alapján  a 
szabadságvesztés,  illetve  a  szabadság 
korlátozások idejére járó összeget, ha a 
jogosult  az  öregségi  korhatárt 

betöltötte,  rokkant,  de  nem részesül  a 
jogszabályban  meghatározott 
ellátásokban.  (93/1990.(XI.21.)Korm. 
rendelet 5.§.)”

7.§

(1)A Rendelet  egyebekben  változatlan 
marad.

(2)  A  Rendelet  1.§-a  a  Magyar 
Köztársaságnak  az  Európai  Unióhoz 
történő  csatlakozásáról  szóló 
nemzetközi  szerződést  kihirdető 
törvény  hatálybalépésének  napján  lép 
hatályba.

(3) A Rendelet 2.§-a, 3.§-a, 4.§-a, 5.§-a, 
6.§-a kihirdetése napján lép hatályba.

(4)Az e rendelettel megállapított térítési 
díjak  első  ízben   2004.május  1-től 
alkalmazandók.

Szentgotthárd, 2004. március  24.

Viniczay Tibor      Dr. Dancsecs Zsolt 
polgármester              jegyző
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14/2004.(III.25.) ÖKT.sz. rendelet 2.sz. melléklete

I.

ALAPELLÁTÁSOK

1./ ÉTKEZTETÉS:
     Kiszámítása:
     Élelmezés nyersanyagköltség+étkeztetéssel kapcs.felm.költség
                     ellátottak száma x ellátási napok száma
     Személyi térítési díj az intézményi térítési díj kedvezménnyel csökkentett
     része a táblázatban meghatározott arányban.
     Személyi térítési díjat a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől
     kell téríteni.

     a.) Intézményi térítési díj:  312,- Ft/fő/nap
     b.) Személyi térítési díj

Havi rendszeres jövedelem Fizetendő térítési díj
                         0         -           23199      0

23200         -           25199     62
25200         -           27199     78
27.200         -           30699    125
30700          -           34199    155
34200          -           37699    172
37700          -           41199    187
41200          -           44699    218
44700          -           48199   234
48200          -           51699    250
51700          -           56299    265
56300          -           60799    281
60800          -           65299    296

                 65300          -                 312

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

    a.) Intézményi térítési díj    709,-         Ft/óra
         Kiszámítása: 
                             Ellátásra tervezett költség
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        Hivatásos+tiszteletdíjas gond.száma x éves munkaóra

   b.) Személyi térítési díj

Havi rendszeres jövedelem 1 órai gondozás díja
Ft-ban

Ételhordásért számított
díj Ft-ban

         0  -  23199    0     0
23200  -  26499   35     9
26500  -  29799   71   18
29800  -  33099  106   27
33100  -  36399 142   36
36400  -  39699 177   44
39700  -  42999 213   53
43000  -  46299 248   62
46300  -  49599 284   71
49600  -  52899 319   80
52900  -  56199 355   89
56200  -  59499 390   98
59500  -   62799 425 106
62800  -   66099 461 115
66100  -   69399 496 124
69400  -   72699 532 133

            72700  - 567 142

     Kiszámítása:
                                            Ellátásra tervezett költség

                      Hivatásos+tiszteletdíjas gond.száma x éves munkaóra

  Személyi térítési díj az intézményi térítési díj kedvezménnyel csökkentett része
  a táblázatban meghatározott arányban.
  Személyi térítési díjat a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől kell
  téríteni.

II.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK

1./ IDŐSEK KLUBJA
     Kiszámítása:

     Élelmezés nyersanyagköltsége+étkeztetéssel kapcs. felm. költség
                            ellátottak száma x ellátási napok száma



II. ÉVFOLYAM 3.SZÁM 2004.MÁRCIUS  24.
25

     Személyi térítési díj: Az intézményi térítési díj kedvezménnyel csökkentett
     része a táblázatban meghatározott arányban.
     Személyi térítési díjat a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől    
     kell téríteni.
     
     a.) Intézményi térítési díj: reggeli:         132,-  Ft/fő/nap
                                               ebéd:             312,-  Ft/fő/nap

    b.) Személyi térítési díj:

Havi rendszeres
jövedelem

Ebéd Reggeli
térítési díj

Reggeli + Ebéd
térítési díj

          0 - 23199    0  0      0
23200  - 25199   62 26    88
25200  -  27199   78 33   111
27200  - 30699  125 40   165
30700  -  34199 156 46   202
34200  - 37699 172 53   225
37700 - 41199 187 59   246
41200 - 44699 218 66   284
44700 - 48199 234 73   307
48200 - 51699 250 79   329
51700 - 56299 265 86   351
56300 - 60799 281 92   373
60800 - 65299 296 99   395

      65300 - 312             106  418

2./ IDŐSEK ÁTMENETI GONDOZÓHÁZA

     a.) Intézményi térítési díj: napi :        4890,- Ft/fő   
                                               havi:      146700,-Ft/fő          

          Kiszámítása:
          Költségvetés adott évre tervezett működési kiadása/önköltség/
                működő férőhely x tervezett nyitvatartási nap

     b.) Személyi térítési díj: Ft/nap
- Ellátott rendszeres jövedelmének 60 %-a  
                      30 nap
-   Az öregségi nyugdíjminimum alatt:           500,-Ft/nap

3./ HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA
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     a.) Intézményi térítési díj: napi:                          700,-Ft /nap       
                                               havi:                       21000,-Ft/hó

          Kiszámítása:
          Költségvetés adott évre tervezett működési kiadása/önköltség/
                   működő férőhely x tervezett nyitvatartási nap          50 %-a

     b.) Személyi térítési díj: az első 30 nap térítésmentes, míg a 31.naptól
           az alábbi:
Rendszeres havi jövedelem Szállásdíj

Napi Ft összeg
Szállásdíj

Havi Ft összeg
        0  - 18559    0        0
18560 - 23199   70   2100
23200 - 26199  105   3150
26200 - 29199  140   4200
29200 - 32199 175   5250
32200 - 35199 210   6300
35200 - 38199 245   7350
38200 - 41199 280   8400
41200 - 44199 315   9450
44200 - 47199 350 10500
47200 - 50199 385 11550
50200 - 53199 420 12600
53200 - 56199 455 13650

            56200 - 490 14700

      Személyi térítési díjat a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 %-tól kell
      téríteni.

2004. ÉVI INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1./  ÉTKEZTETÉS:

325,-Ft/nap

312,-Ft/fő/nap

2./  HÁZI  SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:

  486,-Ft/óra

709,-Ft/óra

3./ NAPPALI IDŐSEK KLUBJA:
                                         Reggeli:

Reggeli:

  64,-Ft/nap
Ebéd:

132,-Ft/nap
312,-Ft/nap
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325,-Ft/nap

4./ IDŐSEK ÁTMENETI GONDOZÓHÁZA:
      Napi díj:  
     Havi díj: 

4890 Ft/fő
146700 Ft/fő

5./ HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA:
Napi  díj:
    310,-Ft
Havi  díj:
9.300,-Ft

700 Ft/fő
21000 Ft/fő

Szentgotthárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének

15/2004.(III.25.)számú ÖKT. rendelete
a fizetőparkolók működésének és 
igénybevételének rendjéről szóló,  

többször módosított  
11/2001.(III.29.)ÖKT.r.(továbbiakban: 

R.) módosításáról.

1.§

A R. a következő 9/A §-sal egészül ki”

„9/A.§

(1) Éves parkolóbérletre jogosultak 
a Szentgotthárdi kistérségbe 
tartozó Önkormányzatok évente 
önkormányzatonként egy 
gépjárműre.

(2) A  tárgyévben  a  település 
polgármestere  által  megjelölt 
jármű  típusát  és  rendszámát 
Szentgotthárd  Polgármesteréhez 
kell bejelenteni. A polgármester 

önkormányzatonként  egy 
igazolást  állít  ki.  Ezen igazolás 
alapján  jogosultak  az 
önkormányzatok  az  éves  bérlet 
igénylésére.

(3) Az  igénylés  előfeltétele  a 
polgármesteri  igazoláson  túl  az 
éves  parkolódíj  befizetésének 
igazolása.

(4) Az  éves  parkolóbérlet  ára  a 
2.számú  melléklet  szerinti 
kedvezményes  közületi 
bérletjegyre  meghatározott 
összeg.

(5) Egyebekben a 9.§ (2),(4),(5),(6) 
és  (8)-(10)  bekezdéseiben 
foglalt szabályok vonatkoznak a 
kistérségi önkormányzatokra is.”

2.§

(1) A R. egyebekben változatlan 
marad.
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(2) A jelen módosítás 2004. április 
01-én lép hatályba.

Szentgotthárd, 2004. március 24.

Viniczay Tibor        Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester                  jegyző

KÉSZÜLT: a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban
40 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
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