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                 SZENTGOTTHRÁD VÁROS
                ÖNKORMÁNYZATÁNAK
                           ÉRTESÍTŐJE

SZÁM                                T A R T A L O M                                   OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET:

35/2004. (XI. 26.)ÖKT. r. Szentgotthárd Város Önkormányzata 4.
Képviselő-testületének 35/2004.(XI.26.)
ÖKT. rendelete a Szentgotthárdi Köz-
szolgáltató Vállalatról szóló 21/1991. 
(II. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

290/2004. (XI. 25.) Szentgotthárd Város Önkormány- 4.
zatának 2005. évi költségvetési
koncepciója

291/2004. (XI. 25.) Beszámoló az önkormányzati rész- 6.
vétellel működő vállalkozások mun-
kájáról.

292/2004. (XI. 25.) Az Önkormányzat 2004. évi költség-
vetésének háromnegyed éves telje-
sítéséről. 6.

293/2004. (XI. 25.) Szentgotthárd Város Egészségügyi
koncepciójának felülvizsgálata. 6.

294/2004. (XI. 25.) Dr.Máté János sportorvosi tevékeny- 7.
ségének támogatás kérése.

295/2004. (XI. 25.) Művelődés Háza és Színház SZMSZ.
módosítása (egységes szerkezet) 7.

296/2004. (XI. 25.) Móra Ferenc Városi Könyvtár   7.



II. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 2004.NOVEMBER 25.
2

SZMSZ.1.sz. mellékletének
módosítása.

297/2004. (XI. 25.) Móra Ferenc Városi Könyvtár   7.
Alapító Okiratának módosítása.

298/2004. (XI. 25.) Móra Ferenc Városi Könyvtár   8.
álláshely létesítése iránti kérelem.

299/2004. (XI. 25.) Vörösmarty Mihály Gimnázium
 Kollégium épületének korszerű-   8.
sítési  terve.

300/2004. (XI. 25.) Vörösmarty Mihály Gimnázium és   8.
Kollégium Minőségirányítási prog
ramjának jóváhagyása.

301/2004. (XI. 25.) III.Béla szakképző Iskola kérelme   8.
létszámfejlesztéshez.

302/2004. (XI. 25.) Széchenyi István Általános Iskola   8.
pótelőirányzat kérelme.

303/2004. (XI. 25.) Kistérségi területfejlesztési társu-   9.
lás alapító okiratának módosítása.

304/2004. (XI. 25.) Beszámoló Szentgotthárd város ön-   9.
kormányzati intézményei 2004. évi 
Energia-racionalizálási Programterv
teljesítéséről és a város 2005. évi 
Energia-racionalizálási Progamterv
javaslata.

305/2004. (XI. 25.) GVOP-4.3.2. pályázathoz  önerő   9.
biztosítása. 

306/2004. (XI. 25.) IHM-ITP-18 pályázathoz –melynek   9.
tárgya Szentgotthárd Interaktív Táv-
tanulási Rendszere-(SZITÁR) ön-
erő biztosítása. 

307/2004. (XI. 25.) A 2005. évi Megyebál anyagi támo-   9.
gatása.

308/2004. (XI. 25.) Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület   9.
anyagi támogatása.

309/2004. (XI. 25.) „Együtt segítsünk” Alapítvány anya- 10.
gi támogatása.

310/2004. (XI. 25.) Rábatótfalui Sportegyesület anyagi 10.
támogatása.

311/2004. (XI. 25.) Szent Vitus Alapítvány anyagi támo- 10.
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gatása.
312/2004. (XI. 25.) A MATÁV RT. által önkormányza- 10.

tok számára felajánlott kedvezményes
telefonszolgáltatás igénylésének le-
hetősége.

313/2004. (XI. 25.) Erdőtelepítési lehetőségek a Szent- 10.
gotthárdi Önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanokon.

314/2004. (XI. 25.) Beszámoló a 232/2004. sz. Képvise- 11.
lő-testületi határozatra.

315/2004. (XI. 25.) A kethelyi volt határőr laktanya haszno- 11.
sítása, a kethelyi utak portalanítása, a 
kethelyi temetőnél lévő parkoló biztonsá-
gosabbá tétele.

316/2004. (XI. 25.) Varga és Társa Kft. kérelme a szentgott- 11.
hárdi 361 hrsz.-ú 0667 m2, 362 hrsz-ú
0565 m2, 365 hrsz-ú 0541 m2  terület
megvásárlására vonatkozóan.  

317/2004. (XI. 25.) Viziközmű közmű-csatlakozási hozzá- 11.
járulás részletfizetése.

318/2004. (XI. 25.) Széchenyi út 8. szám alatti lakók
 kérelme. 12.

319/2004. (XI. 25.) Széchenyi út 8. szám alatti helyiség 12.
(Zöldfa) pályázata.

320/2004. (XI. 25.) Poszavecz Ferenc garázsvételi ügye. 12.
321/2004. (XI. 25.) Gotthárd –Therm Kft. Alapító Okirat 13.

módosítása.
322/2004. (XI. 25.) MFB bankgarancia fedezete. 13.
323/2004. (XI. 25.) Erste Banki hitelszerződés és társ- 13.

beruházói szerződés.
324/2004. (XI. 25.) Ingatlan vásárlás. (Deák F. u.15.) 13.
325/2004. (XI. 25.) Dancsecs Mónika támogatási kérelme 13.

az Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő felvételre.
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ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET:

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-

testületének  
35/2004. (XI. 26.) ÖKT. rendelete a 

Szentgotthárdi Önkormányzati  
Közszolgáltató Vállalatról szóló 

21/1991. (II. 25.) ÖKT. r.  
(továbbiakban R.) módosításáról

1. §

A R. 1. §-ának (2)-(3) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul:

„1.  §  (2)  A Vállalat  Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának gazdasági 
vállalkozása.
Kötelező  feladata  különösen  az 
önkormányzati  törvényben  az 
önkormányzat  kötelező  feladatává 
tett szolgáltatások közül az alábbiak 
ellátása:
–a  helyi  közutak  és  közterületek 
fenntartása,
–a köztisztaság,
–a településtisztaság biztosítása,
–a  lakásgazdálkodással  kapcsolatos 
feladatok ellátása.

(3)  A (2)  bek.  szerinti  feladatokon 
túlmenően feladata:
–  építőipari tevékenység folytatása;
– kiegészítő tevékenységek ellátása”.

„4. § (1) A Vállalat a R. 1. § (2) bek.-
ben  említett  közszolgáltatások 
végzése  során  köteles  a  következő 
szolgáltatások elvégzésére:
- utak,  közterek  rendszeres 

tisztítása,
- hóeltakarítás,  védekezés  az 

útsíkosság ellen,

- közterületek  virágosítása,  a  fű 
nyírása.

E tevékenységeket a Vállalat ellátni 
köteles.

(2)  A  létesítő  okiratban 
meghatározott feladatokat a Vállalat 
az  Önkormányzattal  kötött 
megállapodások alapján látja el”.

3. §

(1) A R.  egyebekben  változatlanul 
érvényes.

(2) A  jelen  rendelet  kihirdetése 
napján lép hatályba.

Kihirdetés napja: 2004. november 26.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZAT:

290/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
költségvetési  koncepciót  tárgyalási 
alapként  elfogadja,  a  további 
részletes  tárgyalásra  a  2005.  évi 
költségvetési  törvény  elfogadása 
után kerül sor.
A  2005.  évi  költségvetésben  a 
bevételekre,  az  intézmények  és 
szakfeladatok  működési 
előirányzatára, a beruházásokra és a 
hiány  csökkentésére  az  alábbi 
intézkedéseket hozza:

1. Meg  kell  vizsgálni  a 
Rábafüzesi   tagiskolánál   az 
osztályok  összevonásának 
lehetőségét  ,  ezt  egyeztetni  kell 
a  német  nemzetiséggel,  majd  a 
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képviselő-testület  a  decemberi 
ülésen dönt e témában.     

2. A Képviselő-testület  a  Rábafü-
zesi  óvoda  megszüntetésére 
vonatkozó  vizsgálat  elvégzését 
nem támogatta. 

3. A  bejáró  gyermekek  tekin-
tetében,  -mivel  az  általános 
iskolában  ez  a  szám  257  fő- 
továbbra  is  köteleznünk kell  az 
intézményvezetőket,  hogy  csak 
az  egyes  településekkel  kötött 
közoktatási  megállapodásnak, 
illetve  az  57/2004.  számú 
testületi  határozatnak 
megfelelően  vehetnek  fel 
gyermekeket  a  beiratkozási 
körzeten kívülről. 

4. A  III.  Béla  Szakképző  Iskola 
tekintetében  az  Önkormányzat 
az állami normatíván kívül csak 
az  első  szakmás  tanulók 
képzését  támogatja.  Az   állami 
normatívával  nem  támogatott 
másod  ,  illetve  többszakmás 
tanulói képzés finanszírozását az 
intézménynek  önállóan  kell 
megoldania.  

5. A  Vörösmarty  Mihály  Gimná-
ziumhoz  tartozó  kollégiumot  a 
III.  Béla  Szakképző  Iskolához 
kell átszervezni. 

6. A  szociális  étkeztetésnél  felül 
kell  vizsgálni  a  rászorultságot 
úgy,  hogy   csak  a  szociálisan 
rászorultak  vehessék  azt 
igénybe. Ezért módosítani kell a 
szociális  rendeletet.  A  hétvégi 
étkeztetést  2005.  évben  nem 
vezeti be,  mert költsége mintegy 
2 000  e/Ft.  A  térítési  díjak 

megállapításánál  a  tényleges 
költség  megtérítéséhez  közelítő 
rendszer kialakítását javasolja. 

7. A lakásfenntartási támogatásokat 
úgy  kell  kialakítani,  hogy 
kizárólag  csak  a  központi 
normatíva  által  biztosított 
összeget kell megállapítani.

8. A képviselő-testület a tartalék 
összegét 17 millió forinttal 
csökkenti. 

9. A  beruházási  fejlesztési 
kiadásoknál 

- A  Szabályozási  terv 
készítésének  2005  évi 
költségét  9  M/Ft-al 
csökkenti.

- Az  általános  tervezési 
keretet  5  M/Ft-al 
csökkenti.

- A  pályázati  alap 
címkézésre  kerül  és  ezen 
belül  rangsorolni  kell  a 
feladatokat,  különös 
tekintettel  a  Rábatótfalui 
ravatalozó megépítésére. 

10. Az intézményi beruházásoknál:
- A  zeneiskola  hangszer-

beszerzését  2,-  M/Ft-al 
csökkenti. 

- Az  óvoda  beszerzését  3,- 
M/Ft-al csökkenti. 

11. Az intézményi felújításoknál:
-Az  önkormányzati  lakás-
felújítások összegét 4,- M/Ft-
al csökkenti.

12. A  Hivatal  dolgozza  ki  az 
intézményi    finanszírozás    új 

13. rendszerét úgy, hogy  az állami 
normatíva  plusz  a  jelenlegi 
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támogatás 20,40, 60 és 80 %-át 
vegye figyelembe.  A  képviselő-
testület  ennek  ismeretében  dönt 
e  témáról  a  decemberi  testületi 
ülésen.  

14. Vizsgálja  meg  a  Hivatal   a 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat,  valamint  a  Városi 
Gondozási  Központ  összevont 
intézményként  történő 
működtetésének   lehetőségét, 
valamint  annak  pénzügyi, 
személyi és szakmai kihatását, és 
ennek  eredményéről  a 
decemberi  testületi  ülésen 
számoljon be. 

15. A  Művelődés Háza és Színház 
rendezvénykeretét  3,5 M/Ft-ban 
határozza meg.

16. A  költségvetés  bevételi  és 
kiadási  oldalán  egyaránt 
szerepeltetni  kell  12,-millió  Ft-
os  összeggel  az  Akasztó-domb 
Ny-i  oldalán  lévő  területek 
értékesítéséből  befolyó 
összegnek  a  terület  vállalkozói 
alapon  való  közművesítésére 
történő felhasználását. 

17. A  Hivatal  vizsgálja  meg    a 
szakorvosi  szolgáltatás  dolgozói 
Mrp.  vállalkozási  formába 
adásának lehetőségét. 

18. Általánosságban  meg  kell 
vizsgálni  az 
energiaracionalizálás  kapcsán 
szükséges  költségcsökkentési 
lehetőséget tartalmazó lépéseket. 

    Határidő: testületi  döntések 
átvezetése azonnal, további tárgyalás 
a költségvetési törvény elfogadása 
után,

az  1.,  12.,  13.,  16.,  17.  pontok 
esetében  beszámolásra: a decemberi 

     testületi ülésen. 
 Felelős:1.,12.,13.,16. pontok szerinti 
beszámolásnál:Kocsis  Judit  iroda-
vezető

     17./ pontnál:Fekete Tamás irodavezető 
     egyéb pontoknál: Viniczay Tibor 
     polgármester

291/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  az 
önkormányzati  részvétellel  működő 
vállalkozásokról  szóló  beszámolót 
tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal
Felelős  közlésért:  önkormányzati 
tanácsadó

292/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának Képviselő-testülete  Szentgott-
hárd  Város  Önkormányzata  2004. 
évi  költségvetésének  háromnegyed 
éves  teljesítéséről  szóló tájékoztatót 
mellékleteivel együtt elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős:  Kocsis Judit irodavezető

293/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  az 
Önkormányzat  egészségügyi  kon-
cepcióját az alábbiakkal egészíti ki:
– A szentgotthárdi egészségügynek 

nagy  hangsúlyt  kell  fordítani  a 
megelőzésre,  ami  elsősorban  a 
legkedvezőtlenebb  adatokat 
mutató  területeket  érinti:  a 
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daganatos  betegségeket,  a 
cukorbetegséget, a zsíranyagcsere 
zavarokat,  a  magas  vérnyomást, 
az  ischemiás  betegségeket,  és  a 
csontritkulást.  Ezeken  a 
területeken  különösképpen  nagy 
jelentőségük  van  a 
szűrővizsgálatok  szervezésének 
és  a  megelőző  propagandának, 
melynek  részét  képezi  a 
felvilágosító  tanfolyamok  és 
előadások megszervezése és ezek 
eljuttatása  a  legszélesebb 
körökhöz  pl.  a  városi  televízió 
nyújtotta  lehetőségek 
kihasználásával.

– Meg  kell  szervezni  a 
szentgotthárdi  óvodás  és 
általános  iskolás  korosztályok 
körében  az  51/1997.  (XII.  18.) 
NM.  rendelet  mellékletének  II. 
részében az  1.)  –  2.)  pontokban 
felsorolt  szűrővizsgálatok  orvos 
általi elvégzését.

– El  kell  érni  a  fiatalok 
dohányzásának  visszaszorítása 
érdekében  a  dohányzás 
megtiltását  valamennyi  oktatási 
intézmény házirendjében.

Határidő: folyamatos
Beszámoló: félévenként
Felelős  :       Viniczay Tibor polgármester
                    Dr.Mesterházy Mária mint 
a Rendelőintézet intézményvezetője

    Oktatási intézmények vezetői

294/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  Dr.  Máté 
János  sportorvosi  tevékenységéhez 
kapcsolódó  kérelme  ügyében 
javasolja,  hogy  amennyiben   hat 
hónap  múlva  a  tényleges  bevételek 
és kiadások ismeretében a támogatási 

igényt  a sportorvoslást végző orvos 
ismételten  benyújtja,  a  kérelmet  a 
Képviselő-testület újból  tárgyalja és 
érdemben megvizsgálja.
Határidő:  2005.  májusi  Képviselő-
testületi ülés
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető

295/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Művelődés  Háza  és  Színház 
kérelmét elfogadja és  jóváhagyja az 
egységes  szerkezetbe  foglalt 
intézményi SZMSZ-t.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
        Szepesiné Fuisz Erika igazgató

296/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a  Móra 
Ferenc  Városi  Könyvtár  kérelmét 
elfogadja  és  az  intézményi  SZMSZ 
1.sz. mellékletének módosítását az 1. 
sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Molnár Piroska igazgató

297/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a  Móra 
Ferenc  Városi  Könyvtár  Alapító 
Okiratának  módosítását  az  1.  sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Molnár Piroska igazgató
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298/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a  Móra 
Ferenc  Városi  Könyvtár  kérelmét 
elfogadja  és  az  intézmény 
alkalmazotti  létszámát  1  fővel 
2005.január  1-től  2005.   december 
31.-ig   határozott  időre  történő 
kinevezéssel növeli.
2005.  január  1-jétől  a  könyvtár 
álláshelyeinek száma: 8.
Határidő: azonnal
Felelős:    Kocsis Judit irodavezető
                 Molnár Piroska igazgató

299/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
Kollégiumának  korszerűsítési  tervét 
a  2005.  évi  költségvetés  pályázati 
alapjában priorításként szerepelteti. 
 Határidő: azonnal
Felelős:    Kocsis Judit irodavezető

300/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  és 
Kollégium  intézményi  minőség-
irányítási programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Enzsel István igazgató

301/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./Szentgotthárd  Város  Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a  III. 
Béla  Szakképző  Iskola  kérelmét 
támogatja és  2005. augusztus 1-jétől 
engedélyezi  1  fő  vendéglátó-ipari 
szakember  (szakács-cukrász)-a 
pályázatnak  megfelelő,  határozott 
időre szóló- felvételét. Az intézmény 
létszáma 2005. augusztus 1-jétől  44 
fő.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Bedics Sándor igazgató

2./Szentgotthárd  Város  Önkormány-
zatának Képviselő-testülete felkéri a 
III.  Béla Szakképző Iskolát,  hogy a 
vendéglátóipari  szakember 
(szakács/cukrász)  bérét  396,-e/Ft-ot 
az  intézmény  2005.  évi 
költségvetésébe tervezze be.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Bedics Sándor igazgató

302/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./Szentgotthárd  Város  Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a 
Széchenyi  István  Általános  Iskola 
kérelmét  elfogadja  és  az  energia 
számlák  tervezett  előirányzatainál 
keletkezett  túllépés  fedezetére 
engedélyezi  az  előirányzat 
átcsoportosítást  (vásárolt  élelmezés 
maradvány).
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
                Huszár Gábor igazgató
2./ Szentgotthárd Város Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a 
Széchenyi  István  Általános  Iskola 
kérelmét  elfogadja  és  az  energia 
számlák  tervezett  előirányzatainál 
keletkezett  fennmaradó  hiány 
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fedezetére  775,-e/Ft-ot  biztosít  a 
költségvetés  általános  tartalékának 
terhére.  
Határidő: azonnal
Felelős:  Kocsis Judit irodavezető
              Huszár Gábor igazgató

303/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Területfejlesztési  Önkormányzati 
Társulás  egységes  szerkezetbe 
foglalt  alapító  okiratát  az  1.  sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

304/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  az 
önkormányzati  intézmények  2004. 
évi  Energia-racionalizálási 
Programtervének  teljesítéséről 
készült   beszámolót a mellékletként 
csatolt  2005.  évi  Energia-
racionalizálási Programtervvel együtt 
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavez.

305/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a  GVOP-
4.3.2.  támogatási  konstrukció 
keretében  az  önkormányzati 
adatvagyon másodlagos hasznosítása 
tárgyú  pályázat  benyújtását  nem 
támogatja.
Határidő: azonnal

Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

306/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  az  IHM-
ITP-18 pályázathoz –melynek tárgya 
Szentgotthárd Interaktív  Távtanulási 
Rendszere  (SZITÁR)–   kapcsolódó 
önrészt  9.000.000,-Ft  mértékben 
biztosítja.  A  támogatási  szerződést 
elfogadja.
Fedezete: 2005. évi költségvetés
Határidő: azonnal
Felelős  :     Viniczay Tibor polgármester
                Talabér Gábor informatikus

307/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  egyetért 
azzal,  hogy  városunkat  a 
Megyebálon  2  pár  képviselje  és 
költségeik  fedezetére  65,-e/Ft-ot 
biztosít  a  költségvetési  tartalék 
terhére.  Ezen  összegből  50,-e/Ft 
pótelőirányzatot  a  Polgármesteri 
Hivatal részére biztosít, melyet a Vas 
Megyéért  Egyesület  számlájára  kell 
átutalni,  15,-e/Ft  pótelőirányzatot  a 
Művelődés Háza és Színház részére 
az utazási költségek fedezetére.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
      Szepesiné Fuisz Erika igazgató

308/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárdi  Polgárőr  Egyesület 
kiemelkedően  végzett  munkáját 
elismeri,  gratulál  az  egyesület 
kitüntetéséhez és felkéri a Karácsony 
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Határok Nélkül c. rendezvényhez az 
ötnapos szolgálat teljesítéshez.
Mindezekhez  a  Testület  50,-e/Ft 
anyagi  támogatást  biztosít  a 
költségvetésben  tervezett  kitüntetési 
keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető

      Molnár Jenő elnök  a szolgálat   szervezésért

309/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának Képviselő-testülete az „Együtt 
segítsünk”  Alapítvány  részére  a 
Körmendi Dr. Batthyány Strattmann 
László  Kórházban  elhelyezendő  1 
db.  csecsemő  légzéskimaradást 
figyelő  (apnoe  alarm)  készülék 
vásárlásához  36.000,-Ft  támogatást 
nyújt az általános tartalék terhére.
A  pénzátadásra  az  Alapítvánnyal 
megállapodást kell kötni. 
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető

310/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Rábatótfalui  Sportegyesület  részére 
65.000,-Ft támogatást  nyújt  a 
Szabadidő-tömegsport  szakfeladat 
előirányzata terhére.
Határidő: azonnal

Felelős:   Kocsis Judit irodavezető

311/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a  „Szent 
Vitus  a  halmozottan  sérültekért 
alapítvány”  részére  10.000,-  Ft 
anyagi  támogatást  nyújt  a 
Szombathelyi  Johanneum  Evan-
gélikus  Egyházi  Otthonnak  adandó 
ajándékcsomagok költségeihez. 
A  pénzátadásra  az  alapítvánnyal 
megállapodást kell kötni.
Határidő: azonnal
Felelős:  Kocsis Judit irodavezető

312/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a MATÁV 
RT.  kedvezményes  telefonvonal 
igénylési   lehetőségét  nem  támo-
gatja.
Határidő: azonnal
Felelős  :     Viniczay Tibor polgármester

313/2004.számú Képviselő-
testületi határozat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az alábbi 
területeket találja erdőtelepítésre 
alkalmasnak:

Sorsz. Település Fekvés Művelési 
ág

Hrsz. Területe
(m2)

Tulajdoni 
hányad

Megjegyzés

1. Szentgotthárd belterület gyep 403/82 34993 1/1 hányad Kethelyi 
városrész

2. Szentgotthárd külterület gyep 0211/1 19793 1/1 Lapincs 
part

3. Szentgotthárd külterület szántó 0284/16 23348 1/1 1956-os
Emlékerdő
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2./  A  Képviselő-testület  az 
erdőtelepítésre  alkalmasnak  talált 
területekre  az  európai  Uniós 
erdőtelepítési  támogatási  rendszer 
alapján  javasolja  az  erdőtelepítési 
pályázatot elkészíttetni.
Az Önkormányzat az erdőtelepítésre 
alkalmasnak  talált  területekre  maga 
jelentkezik be erdőgazdálkodónak.
Határidő: a  közlésre  azonnal,  a 
pályázat  elkészítésére  a  kiírási 
határidő
Felelős:   Műszaki Iroda, Bugán József 

314/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
232/2004.  sz.  határozatra  adott 
beszámolót elfogadja.
Ennek kapcsán úgy határoz, hogy az 
„Idősek  sétánya”  az   Arany  János 
utca  D-i  oldalán,  a  Szabadság liget 
szélén  kerüljön   megépítésre. 
(minimum járda kialakításával) 
Felkéri  a  Műszaki  Irodát  és  a 
Hivatalt,   hogy  vizsgálja  meg 
Nyugdíjas  Otthonként  olyan  tartós 
bentlakásos intézmény létrehozatalát, 
mely  vállalkozási  alapon  működik. 
Ennek  meg  kell  vizsgálni  a  jogi 
hátterét  és  azt  a  vállalkozói  kört, 
amely  a  megvalósításában  részt 
vehet.    A vizsgálat  eredményéről 
számoljon  be,  szükség  esetén 
készítsen előterjesztést. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete  Tamás  műszaki 
irodavezető

315/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
rábakethelyi  városrész  helyzetéről 
készített  előterjesztés  határozata 
alapján  a  kethelyi  volt  határőr 
laktanya  hasznosítása,  a  kethelyi 
utak  portalanítása  és  a  kethelyi 
temetőnél  levő  parkoló 
biztonságosabbá tételének tárgyában 
készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete  Tamás  műszaki 
irodavezető

316/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
szentgotthárdi  361  hrsz-ú  0667  m2, 
362 hrsz-ú 0565 m2, 365 hrsz-ú 0541 
m2 területű  beépítetlen  ingatlanokat 
értékesítésre  kijelöli.  A  pályázati 
kiírás  feltételeit  az  értékbecslés 
ismeretében  a  következő  ülésen 
határozza meg.
Értékbecsléssel a VÉ-KO TERV BT-
t bízza meg.
Határidő: a  közlésre  azonnal, 
értékbecslés a következő ülés
Felelős:   Bók Péter főelőadó

317/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  az 
Önkormányzat  197/2000.  számú 
képviselő-testületi  határozatának 
5./pontját  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
A  Képviselő-testület  a  lakossági 
közmű-csatlakozási   hozzájárulás 
megfizetésére  –kérelemre–  fizetési 
kedvezményt ad az alábbiak szerint:
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–  a  hozzájárulást  legalább  5.000,- 
forintos részletekben kell befizetni

– a  lakásegység  hálózatra  való 
csatlakoztatásának  feltétele  a 
közmű-csatlakozási  hozzájárulás 
legalább 50%-ának befizetése

– az Önkormányzat a  részletfizetést 
igénylőkkel szerződést köt.

    Határidő: azonnal
    Felelős: műszaki iroda,Fekete Tamás

318/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd, Széchenyi u. 8. szám 
alatti társasház 1-2004. (nov. 15.) és 
2-2004.  (nov.15.)  számú  határozati 
javaslatait elfogadja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:   Bók Péter főelőadó

319/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd,  Széchenyi  u.8.  szám 
alatti  218  m2  alapterületű 
üzlethelyiségre  Papp  Ferenc 
Szentgotthárd,  Máriaújfalui  u.  90. 
szám  alatti  lakos  részére  történő 
bérbeadáshoz járul hozzá vendéglátó 
tevékenység céljára. A bérlő egyszeri 
bérleményhasznosítási  díjként  1,-
M/Ft-ot köteles kifizetni. 
 A  bérleti szerződés 2004. december 
1. napjától határozatlan időre szól. A 
bérleti díj havi bruttó 200.000,-Ft. A 
bérleti  szerződésnek  az  alábbiakat 
tartalmaznia kell:
A  bérbevevő  nem  jogosult  a 
bérlemény más részére bármi módon 

történő  átengedésére,  használatba 
adására, cseréjére, albérletbe adására. 
A  használatba  adásra,  a  használat 
bármilyen  jogcímen  (pl.: 
üzemeltetésbe  adás,  stb.  )  való 
átengedésére nincs lehetőség.
A  bérbevevő  a  bérlemény 
átalakítására csak a bérbeadó írásos 
hozzájárulásával  jogosult.  Az 
átalakítás  költsége  a  bérleti  díjba 
nem számít bele, azt a bérlő viseli.
A bérleti díj évente egy alkalommal 
a KSH által megadott előző 12 havi 
infláció  mértékéig  automatikusan 
emelhető.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:   Bók Péter főelőadó
Határidő: szerződéskötésre az egyszeri 
bérleményhasznosítási  díj  befizetését 
követő  15  napon  belül,  de  legkésőbb 
2004. december 15.
Felelős:   Bók Péter főelőadó

320/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
185/2004.  számú  határozatában 
elfogadott  1.150.000,-Ft+ÁFA 
összegű eladási árat nem módosítja. 
Az adás-vételi  szerződést  az ajánlat 
kézhezvételét követő 15 napon belül 
meg  kell  kötni.   A  határidő 
elmulasztása  jogvesztő.  Az  adás-
vételi szerződés elkészíttetése a vevő 
feladata. 
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:   Bók Péter főelőadó
Határidő: szerződéskötésre  az 
értesítés  kézhezvételét  követő  15 
napon belül
Felelős:   Bók Péter főelőadó

321/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:
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Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a Gotthárd-
Therm Kft. Alapító Okiratának 1. sz. 
módosításánál  az  alábbi  változtatást 
fogadja el:
„A  felügyelő-bizottság  megbízatása 
egy (1) évre szól”.
Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester
                Dr.Gömbös Sándor ügyvezető

322/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
260/2004.  számú  határozatban 
foglaltakon  túlmenően  a 
szentgotthárdi  1386/A/11, 
1386/A/14, 1386/A/15, 1386/A/16 és 
4904 helyrajzi számú ingatlanoknak 
a  Magyar  Fejlesztési  Bank  részére 
bankgarancia  fedezetként  történő 
felhasználásához hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

323/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  a 
259/2004.  számú  határozat  alapján 
elkészített,  az  1.  sz.  melléklet 
szerinti,  az  ERSTE  Bank  Rt.  –től 
felveendő  hitelszerződés-tervezetet 
elfogadja. 
A hitel biztosítására szolgáló,  2.  sz. 
melléklet  szerinti  zálogszerződést  a 
Képviselő-testület  azzal  fogadja  el, 
hogy annak   7.8. pontjában  szereplő 
EIB hitel ügyében kerüljön sor külön 
megállapodás megkötésére. 
Mindkét  szerződés  aláírására 
feljogosítja a polgármestert.
2./ A GOTTHÁRD-THERM KFT. és 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

között    termálprojekt 
megvalósításához  szükséges,  3. 
számú  melléklet  szerinti 
társberuházási   szerződést 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete elfogadja.
Aláírására feljogosítja a polgármestert. 
Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

324/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Független  Női  Szövetség  országos 
elnöke  által  közölt  ajánlatot 
elfogadja,  a  Szentgotthárd 
1296/5/A/33 hrsz-ú ingatlant a hozzá 
tartozó  közös  tulajdoni  hányaddal 
együtt  3.000.000,-Ft  (Hárommillió 
forint) eladási árért megvásárolja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:   Bók Péter főelőadó

325/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  elviekben 
támogatja  Dancsecs  Mónika  (an.: 
Takács  Ildikó)  tanulót,  hogy 
Szentgotthárd  Város  képviseletében 
részt  vegyen  a  Hátrányos  helyzetű 
diákok  Arany  János  Tehetséggondozó 
Programjában  a  2005/2006-os  tanév 
kezdetétől.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Jánosné igazgató
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KÉSZÜLT: a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban
 40 példányban

FELELŐS KIADÓ:                              Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
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