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SZENTGOTTHÁRD VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM   T A R T A L O M       OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

32/2004.(X.29.) ÖKT.r. Szentgotthárd Város Önkormányzata 3.
Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és az egyes  szociális
ellátási formák szabályairól szóló
többször módosított 22/2003. (IV.30.)ÖKT.
rendelet módosításáról.

33/2004.(X.29.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 4.
intézményeiben az élelmezési nyersa-
nyagnormák megállapításáról szóló
22/2004.(VI.25.) ÖKT.rendelet módo-
sításáról.

34/2004.(X.29.)ÖKT.r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 4.
helyi környezetvédelem szabályairól szó-
ló többször módosított 22/2001. (VI.28.)
ÖKT. rendelet 3. számú mellékletének
módosításáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

266/2004. (X. 7.) PHARE CBC pályázat készítése.(Határon 4.
átnyúló közlekedési infrastruktúra)

267/2004.(X. 7.) PHARE CBC. pályázat kiegészítése. 5.
(Határon átnyúló turizmus)

270/2004. (X. 28.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 5.
hatósági tevékenységéről 2003.októ-
ber  01.-2004.szeptember 30. között.
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271/2004.(X. 28.) Értékelés az Önkormányzat 2003. évi 5.
szociális munkájáról. Szociális szerve-
zeti konepció.

272/2004.(X.28.) III.Béla Szakképző Iskola Alapító 6.
Okiratának módosítása.

273/2004.(X.28.) A Vörösmarty Mihály Gimnázium 6.
és Kollégium Alapító Okiratának
módosítása.

274/2004(X.28.) Széchenyi István Általános Iskola 6.
Alapító Okirat módosítási kérelme.

275/2004.(X.28.) Önkormányzati informatikai straté- 6.
gia elfogadása.

276/2004.(X.28.) Szentgotthárdi kisvállalkozások mun- 7.
kahelyteremtő fejlesztéseinek támogatása.

277/2004.(X.28.) Helyi védettség alatt álló épületek fa- 8.
kapuinak felújítására pályázat benyúj-
tása.

279/2004.(X.28.) Ötletpályázat az önkormányzat tulajdo- 9.
nában lévő városközponti ingatlanok
hasznosítására.

280/2004.(X.28.) Szentgotthárd város településszerkeze- 9.
ti terv jóváhagyása.

281/2004.(X.28.) Ifjúsági Park területén szelektív hulla- 10
dékgyűjtő sziget kialakítása.

282/2004.(X.28.) Szentgotthárd-Farkasfa 3583 hrsz-ú  ingatlan 10.
eladása.

283/2004.(X.28.) Lakáscélú támogatási kérelem. 10.

284/2004.(X.28.) VOLÁN pályaudvaron lévő helyiség
bérlete. 10.

285/2004.(X.28.) Beszámoló a termálfürdő helyzetéről 10.

286/2004.(X.28.) Széll K. tér 18. szám alatti üzlethelyiség 11.
bérleti jog átruházása.
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32/2004.(X.29.) ÖKT. rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális  
igazgatásról és az egyes szociális  
ellátási formák szabályairól szóló 

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

Rendelet)módosításáról

1. § 

A Rendelet  a  következő  V.  Fejezettel 
egészül  ki,  s  a  meglévő  V.  Fejezet 
számozása VI. Fejezetre módosul: 

„V. Fejezet
Szociálpolitikai kerekasztal

21.  §  (1)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
szociálpolitikai kerekasztalt működtet. 
(2) A szociálpolitikai  kerekasztal 
feladata    Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
által  jóváhagyott  szociális 
szolgáltatástervezési  koncepcióban 
meghatározott célkitűzések, fejleszté-
sek, feladatok megvalósulásának, vég-
rehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérése; a városi szociális jelzőrend-
szer működtetése. 

 (3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjait 
a  Képviselőtestület  felkérésére  a  város 
területén szociális intézményeket 
működtető  alábbi  fenntartók,  valamint 
szervezetek  delegálják: 
–Szentgotthárd   Város  Önkormányzata 
Szentgotthárd, Széll K.tér 11.
–Fővárosi  Önkormányzat  Budapest, 
Városház utca 9-11.
–Vas  megyei  Önkormányzat 
Szombathely, Berzsenyi D.tér 1.
–Városi  Gondozási  Központ 
Szentgotthárd, Arany J.u.1.
–Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
–Városi Nyugdíjas Klub Szentgotthárd, 
Kossuth L.u.7.

–Katolikus  Plébánia  Karitász 
Szentgotthárd, Széll K.tér 5.
-Magyar  Vöröskereszt  Szentgotthárdi 
Területi Szervezete Sztg.,Széll K.tér 11.
–Diabetesz  Klub  Szentgotthárd, 
Rákóczi F.u.5.
–Vas  Megyei  Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Szentgotthárdi  csoportja 
Sztg.Máriaújfalui u.33.

(4)  A tagok  megbízatása  a  Képviselő-
testület  megbízatásának  időtartamáig 
szól.

(5) A szociálpolitikai kerekasztal 
tagságának megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási idő leteltével,
b) a tag lemondásával, illetve halálával,
c) a tag visszahívásával,
d) a delegáló szervezet jogutód nélküli 
megszűnésével. 

22.  §  (1)A szociálpolitikai  kerekasztal 
vezetői  tisztét  a  Képviselőtestület  által 
választott személy tölti be. 

(2)  A   szociálpolitikai  kerekasztal 
évente  legalább  egy  alkalommal 
ülésezik.  Az  ülést  a  kerekasztal 
vezetője  hívja  össze  és  vezeti  le.  A 
kerekasztal akkor határozatképes, ha a  

tagok több, mint fele jelen van. 

(3)A kerekasztal  véleményét  egyszerű 
szótöbbséggel  alakítja  ki.  A  szociális 
szolgáltatástervezési  koncepció 
végrehajtásáról kialakított véleményéről 
a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

(4)  Az  ülésről  jegyzőkönyvet  kell 
vezetni, melyet a  kerekasztal 
vezetője,  valamint  a  jegyzőkönyv 
vezetője ír alá és hitelesít. 

(5) A kerekasztal kidolgozza a szociális 
jelzőrendszer  működésének  elveit, 
rendjét. 

(6)  A  szociálpolitikai  kerekasztal 
működésévelkapcsolatos  adminisztrá-

ciós feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
látja el. 
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2.  § (1) A rendelet   21.  §-ának 
számozása  23. §-ra változik. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

33/2004. (X. 28.) ÖKT. rendelet 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeiben az élelmezési  
nyersanyagnormák megállapításáról  

szóló
22/2004. (VI. 25.) sz. rendelet  

módosításáról

1. §

A rendelet 1. sz. mellékletének helyébe 
jelen rendelettel megállapított melléklet 
lép.

2. §

A rendelet egyebekben nem változik.

3. §

A  rendelet  2005.  január  1-én  lép 
hatályba.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

34/2004. (X. 29.) számú ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a helyi környezetvédelem szabályairól  
szóló többször módosított 22/2001. (VI.  

28.) ÖKT. rendelet 3. számú 
mellékletének módosításáról

1. §

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  helyi 
környezetvédelem  szabályairól  szóló 
22/2001. (VI. 28.) ÖKT. rendelet 3. számú 
melléklete  helyébe  az  alábbi  3.  számú 
mellékletet lépteti:

1.  az  1069/4.  hrsz-ú  terület  (Smatch-
Hármashatár közötti terület);

2.  az 1273. hrsz-ú terület  (József A. utca 
volt tekéző udvara);
3.  az 1092. hrsz-ú terület  (Arany J.  utca-
Széchenyi utca kereszteződése);
4.az  50.  hrsz-ú  terület  (Kossuth  L.  utca 
parkoló vége, Fürdő utca felől);
5.  a  637.  hrsz-ú terület  (Dózsa Gy.  utca- 
Tompa M. utca sarok);
6. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.);
7.  az  1478.  hrsz-ú  terület  (Gárdonyi  G. 
utca vasútállomás előtt);
8.  a  0115.  hrsz-ú  terület  (Zsidahegyi 
bekötőút mentén);
9. a 955/1. hrsz-ú terület (Árpád út vége, 
parkoló);
10. a 310. hrsz-ú terület (Kethelyi út Nyirfa 
vendéglő előtt);
11.  a  2240.  hrsz-ú  Terület  (Rábafüzes, 
Déryné utcai park);
12. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt 
parkoló);
13.  a  4070.  hrsz-ú  terület  (Rábatótfalusi 
Kultúrház mellett);
14. a 2968. hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt 
előtti parkoló);
15.  a  3218/4  hrsz-ú  terület  (Farkasfa 
autóbuszforduló melletti terület);
16.  a  862.  hrsz-ú  terület  (Zsidai  bolt 
melletti terület).

2. §

A  rendelet  többi  része  változatlanul 
maradnak.

3. §

Jelen 3. számú melléklet 2004. november 
1-jén lép hatályba.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

266/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  A  Szentgotthárd-Mogersdorf 
összekötő  út  EU  Önerő  Alap 
pályázatának   saját   forrása 
(12.631.000 Ft) megegyezik  az EU 
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Alapokból  a  helyi  önkormányzatok 
által igényelhető uniós források saját 
forrás  kiegészítésének  támogatás 
elnyerésére benyújtott pályázat 1. sz. 
melléklet  III.  A.)  3.1.  pontjában 
megjelölt összeggel.
2./  A  saját  forrásként  megjelölt 
összeget  az  EU  Alapokból  a  helyi 
önkormányzatok  által  igényelhető 
uniós  források  saját  forrás 
kiegészítésének  támogatásához 
benyújtott  pályázat  1.sz.  melléklet 
III. A.)3.1. pontjában  meghatározott 
éves  ütemezéssel  a  2006.évi 
költségvetési rendeletében biztosítja.
3./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete 
az uniós pályázattal (Határon átnyúló 
közlekedési  infrastruktúra  hálózatok 
2003/004-575-01)  azonos  pénzügyi-
műszaki  tartalommal  nyújtja  be  az 
EU Önerő Alap pályázatát.
Határidő: azonnal
Felelős:   Műszaki Iroda Vezetője
                Főmérnök

267/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  A Hármashatár Fesztiváliroda és 
Kulturális  Központ  EU  önerő  Alap 
pályázatának  saját  forrása 
(11.462.000  Ft)  megegyezik  az  EU 
Alapokból  a  helyi  önkormányzatok 
által igényelhető uniós források saját 
forrás  kiegészítésének  támogatás 
elnyerésére benyújtott pályázat 1. sz. 
melléklet  III.  A.)3.1.  pontjában 
megjelölt  összeggel.
2./A  saját  forrásként  megjelölt 
összeget  az  EU  Alapokból  a  helyi 
önkormányzatok  által  igényelhető 
uniós  források  saját  forrás 
kiegészítésének  támogatásához 
benyújtott  pályázat  1.sz.  melléklet 
III. A.) 3.1. pontjában  meghatározott 

éves  ütemezéssel   2005.évben  105 
e/Ft-tal, 2006.évben 
11.357  e/Ft  –tal  a  költségvetési 
rendeleteiben biztosítja.
3./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete 
az uniós pályázattal (Határon átnyúló 
turizmusfejlesztési  hálózatok 
2003/004-575-02)  azonos  pénzügyi-
műszaki  tartalommal  nyújtja  be  az 
EU Önerő Alap pályázatát.
Határidő: azonnal
Felelős:   Műszaki Iroda Vezetője
               Főmérnök

270/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Polgármesteri Hivatal 2003. október 
01.-2004.  szeptember  30.  közötti 
hatósági  munkájáról  szóló 
beszámolót elfogadja.
Határidő: a kihirdetésre azonnal
Felelős:   Dr.Dancsecs Zsolt - jegyző

271/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának   Képviselő-
testülete   Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  szociális 
szolgáltatás  tervezési  koncepcióját 
az  1.  számú melléklet  7.  pontjában 
foglaltak szerint fogadja el .

2./  A  Képviselő-testület  az 
intézményi  létszámot érintő ügyekre 
a 2005. márciusi testületi ülésen  tér 
vissza,  figyelemmel  a  készülő 
szociális  törvénymódosítás 
elfogadása  esetén  esetleg  változó 
előírásokra. 
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3./  A Városi  Gondozási  Központnál 
az  ideiglenes  működési  engedély 
szerinti      létszámhiánynál 
szereplő 1 fő   részlegvezetői  állás 
fedezetét 
 -részlegvezetői pótlék tekintetében- 
2005.  márciusától   a  2005.  évi 
költségvetésben tervezni kell. 

4./Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  Szentgotthárdon  szociális 
kerekasztalt  hoz  létre.  A 
létrehozandó  szociális  kerekasztal 
tagjai  sorába  Dömötör  Sándor 
képviselőt  delegálja.
Határidő: 1.,4.pontnál: azonnal
                2.,3.pontoknál: 2005. 
márciusi testületi ülés
Felelős:   1.,4.pontoknál:  Viniczay 
Tibor polgármester

     2.3.pontoknál:KocsisJudit irodavezető
     Fábián Béláné intézményvezető

                                     
272/2004.számú Képviselő-testületi  

határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a III. Béla 
Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítását  az  1.  sz.  melléklet 
szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Bedics Sándor igazgató

273/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának   Képviselő-testülete  a 
Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  és 
Kollégium  Alapító  Okiratának 
módosítását  az  1.  sz.  melléklet 
szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal

Felelős:   Kocsis Judit irodavezető

274/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  a 
Széchenyi  István  Általános  Iskola 
Alapító Okiratának módosítását az 1. 
sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős:   Kocsis Judit irodavezető
               Huszár Gábor igazgató

275/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  1.  számú  melléklet 
szerinti  Önkormányzati Informatikai 
Stratégiát   elfogadja  azzal,  hogy  a 
3.pont   felsorolás utáni bekezdésébe 
az  „…alkalmazása”  után 
szerepeltetni kell  az is szót. 
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

2.)a./  Szentgotthárd   Önkormány-
zatának intézményei az intézmények 
közötti  kommunikáció,  illetve  a 
polgármesteri  hivatallal  való 
kommunikáció  2005.  június  1-től 
kizárólag  elektronikus úton történik.
b./  A  szentgotthárdi   képviselő-
testület  tagjai  és  a  szentgotthárdi 
polgármesteri  hivatal  közötti 
levelezés   2005.  január  01-től 
kizárólag  elektronikus  úton  (e-
mailben) történik.
Határidő:  az  a./pontra  2005.  június 
01.
a b./pontra   2005. január 01.
Felelős:  a./pontnál:  Valamennyi 
intézményvezető  és  Dr.Dancsecs 
Zsolt jegyző
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Felelős:   b./pontnál:  Valamennyi 
képviselő  és  Dr.Dancsecs  Zsolt 
jegyző
3.)Az  Önkormányzati  Informatikai 
Stratégia  teljesülését  folyamatosan 
figyelemmel  kell  kísérni.  Ennek 
érdekében  a  polgármester  és  a 
Polgármesteri  Hivatal  kéthavonta 
beszámol  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési  és 
Környezetvédelmi  Bizottságnak  az 
informatikai  stratégiában  foglaltak 
teljesítéséről.
Határidő: a beszámolásra kéthavonta 
a bizottsági ülés időpontjában
Felelős:  Talabér Gábor informatikus

276/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a legalább 5 és legfeljebb 50 
új munkahelyet teremtő és azokon új 
munkavállalót  foglalkoztató 
szentgotthárdi vállalkozások számára 
a  2005.  évi  pályázati  alap  terhére 
„Munkahelyteremtést  támogató 
pályázat” lehetőségét határozza el.
2.)A  „Munkahelyteremtést  támo-
gatási   pályázat”-hoz   szükséges 
további  dokumentumok 
kidolgozására    és    a  képviselő-
testület   elé  terjesztésére  a  2005. 
februári  ülésen  kerül  sor,  ami 
tartalmazza a következőket: 
- Pályázati felhívás
- Pályázati űrlap
- Támogatási szerződés-tervezet.
Határidő:- a közlésre azonnal
  -  dokumentációk  kidolgozására: 
2005. februári ülés
Felelős: közlésért:  Viniczay  Tibor 
polgármester
Dokumentációk  kidolgozásáért: 
Bauer László alpolgármester

Munkahelyteremtést támogató 
pályázat

A  támogatási  alap  létrehozásának 
célja:

Az  önkormányzat  lehetőségeinek 
függvényében  a  jövőben  támogatni 
kívánja  a  munkahelyteremtéssel 
párosuló  szentgotthárdi  fejlesztéseket 
egy  kisvállalkozás   támogatási  alap 
létrehozásával is.  Az alap segítségével 
nyújtható  támogatás  célja,  hogy 
Szentgotthárdon olyan új munkahelyek 
létrehozását  ösztönözze,  amelyek 
műszaki,  technikai  fejlesztéssel,  a 
meglévő  állapotnál  korszerűbb 
körülményeket biztosítanak.

A  támogatás  odaítéléséről  az 
önkormányzat pályázati  keretek között 
dönt.

A  kisvállalkozás  támogatási  
pályázatban résztvevők köre:

A  Szentgotthárdon  helyi  adót  fizető, 
legfeljebb  50  főt  foglalkoztató 
kisvállalkozások, amelyeknek:
1.  Az  önkormányzattal  szemben 
semmilyen tartozásuk nincs,
2.  A  létrejövő  új  munkahelyekre 
Szentgotthárd és kistérségéből alkalmaz 
legalább  10,  maximum  50 
munkavállalót,
3.  A  munkahelyteremtés  műszaki-, 
technikai  fejlesztések,  és/vagy  a 
munkakörülmények  javulásával 
párosul.

A támogatás feltételei:

Utófinanszírozású, vissza nem térítendő 
támogatás,  amely  a  létrehozott  új 
munkahelyekhez kapcsolódó eszközök- 
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és  berendezések  beszerzése  és/vagy  a 
munkakörülmények  javulását 
megvalósító  beruházások,  fejlesztések 
után  igényelhető.  A  vállalkozásnak 
érvényes pályázatot kell benyújtania az 
önkormányzathoz,  amelyben 
bizonyítania kell, hogy

- a  fejlesztéshez  kapcsolódóan 
legalább  tíz  új  munkahely  jön 
létre  Szentgotthárdon,  amelyek 
átlagos  bérszínvonala  eléri  az 
előző  évi  Vas  megyei  ágazati 
átlagbért.

- a  beszerzett  eszköz,  berendezés 
megfelel a vonatkozó magyar és 
EU előírásoknak.

- a  végzendő  tevékenységnek 
nincs  számottevő 
környezetszennyező hatása.

A pályázónak  vállalnia  kell,  hogy  az 
önkormányzattal  támogatási  szerződést 
köt,  amelyben  biztosítékkal  is 
garantálja,  hogy  a  fejlesztést  legalább 
három  évig  a  kitűzött  céloknak 
megfelelően működteti.

A támogatás mértéke:

Létrehozott  új  munkahelyenként 
200.000  Ft,  de  a  minimálisan 
szükséges,  és  maximálisan  lehetséges 
munkahelyek  száma  miatt  (10-50 
munkahely)  legalább  2  millió  és 
legfeljebb  10  millió  forint,  ami 
legfeljebb  a  beszerzésre  kerülő 
eszközök,berendezések,  munkakörül-
mények  javulását  megvalósító 
beruházások, fejlesztések 33%-a.

A támogatási alap működtetése:

Az  alapot  az  önkormányzat  évi  10 
millió  forinttal  hozza  létre.  A  2005. 
évtől  évente  pályázat  kerül  kiírásra, 
amelyre  beérkező  igényekről  a 

képviselő-testület  dönt,   a  gazdasági 
bizottság  véleménye  alapján. 
Amennyiben  pénzmaradvány 
keletkezik,  úgy  ez   a  következő  évi 
pályázati  alapot  növeli.  A halmozódás 
legfeljebb  három  évig  történhet.  Az 
alap  működtetésére  és  a  pályázati 
feltételekre  vonatkozó  szabályokat  a 
testület  minden  évben  a  kiírás  előtt 
felülvizsgálja,  szükség  esetén 
módosítja. 

277/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./Az Országos Lakás- és Építésügyi 
Hivatal által (az 1997. évi LXXVIII. 
törvény  50.  §-ának  (1)  bekezdés 
d)pontjában  foglaltak  alapján)  az 
építészeti  örökség  helyi  védelmével 
kapcsolatos önkormányzati kiadások 
támogatására  kiírt   felhívására 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
pályázatot nyújt be.

2./Szentgotthárd  Város  Önkormány-
zata a pályázat során elvégzi a Széll 
Kálmán téren (15.,17.sz.) és a Deák 
Ferenc  utcában  (1.,4.,16.sz.)  lévő 
helyi védettség alatt lévő ingatlanok 
fakapuinak eredeti állapotba   történő 
helyreállítását, felújítását.

3.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  1.553,-e/Ft 
összegre   pályázik.  A  támogatás 
maximális  aránya  70%. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
nyertes  pályázat  esetén  a  466,-e/Ft 
sajáterő  összegét  a  2005.  évi 
költségvetésében  a  pályázati 
céltartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2004. november 02.
Felelős:Fekete  Tamás  Műszaki 
Irodavezető

     Takáts József főmérnök



II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2004. OKTÓBER 7.,28.
9

279/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./Szentgotthárd  Város  Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  az  1.) 
számú  mellékletben  szereplő 
javaslatot  („Vargyai  ház 
hasznosítása)  elviekben  támogatja. 
Felkéri  a  javaslattevőt,  hogy  a 
megvalósíthatóság  részletes 
kidolgozását  a  2004.  novemberi 
ülésig végezze el. 
2./A Képviselő-testület  a  2.)  számú 
mellékletben  (Sztg.  1579/1,  1580/2 
/Hunyadi út északi oldala/) szereplő 
ingatlanokat nem értékesíti.
Amennyiben  az  ötletet  adó  (Muzsi 
Péter)  a területek hasznosítására más 
konstrukcióban  is  hajlandó,  felkéri 
arra,  hogy  az  elképzeléseit  a  2004. 
novemberi ülésig nyújtsa be.
3.) A Képviselő-testület  a  Hunyadi 
úti  parkoló  (Sztg.  1573  és  1574 
hrsz.)   hasznosítására  beadott 
javaslatok  kérdésében   nem  tudott 
döntést hozni.  
4.)A Képviselő-testület az 5.) számú 
mellékletben  Kocsis  László  által 
beadott   javaslatot  elviekben 
támogatja,  annak  megvalósít-
hatóságát megvizsgálja.
5./A Képviselő-testület  a  218/2004. 
számú határozatában megjelölt azon 
ingatlanok  tekintetében,  amelyekre 
eddig nem érkezett  pályázat,  illetve 
amelyekre  a  testület  nem  hozott 
döntést,  a  beadási  határidőt  2004. 
december 31-ig meghosszabbítja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Bók Péter főelőadó

280/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormány-

zatának  Képviselő-testülete 
Szentgotthárd  város  település-
szerkezeti  tervét-ami  az  1.  számú 
melléklet szerinti településszerkezeti 
terv  leírásából  és  a  szerkezeti 
tervlapokból  áll-  jóváhagyja  az 
alábbi módosításokkal:
–Az István király u. lakott területtől 
É-ra  eső  területeit  üdülőházas 
övezetként kell megállapítani.
- A Duxler u. DNY-i végén lévő 365 
hrsz-ú  területet  beépítésre  szánt 
területként kell meghatározni.
-  A Vakarcs K. u.  mentén lévő 732 
hrsz-ú  telek  egy  része  a 
zöldterületből  beépítésre  szánt 
területként legyen megállapítva.
-  A  Rábatótfalu  városrészen  a 
rábatótfalusi  patak  mentén  lévő 
0904/41  hrsz-ú  terület  tartalék 
lakóterületként kerüljön a szerkezeti 
tervbe.
-A  Zsidai  utat  az  Apátistvánfalvi 
úttal összekötő szakaszát vissza kell 
minősíteni helyi kiszolgáló uttá és a 
tőle  D-re  eső  feltáró  utat 
zsákutcaként kell kialakítani. 
-A Szentgotthárdi Történelmi Napok 
szerepeljen  a  jelentős  városi 
rendezvényeknél.
-  A jelentős városi  rendezvényeknél 
szereplő   „Karácsony  határok 
nélkül” kulturális program időpontja 
a  „karácsonyt  megelőző  időszakra” 
változzon.
Határidő: azonnal
Felelős:   Hajtó Ferenc főtanácsos

281/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:
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Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az 
Ifjúsági Park  területén egy szelektív 
hulladékgyűjtő  sziget  kialakításának 
lehetőségét vizsgálja meg.
Határidő: azonnal
Felelős:   Fekete  Tamás  Műszaki 
Irodavezető

282/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testület  a 
Szentgotthárd-Farkasfa  3583  hrsz-ú 
ingatlannak 400.000,-Ft eladási áron 
Závecz  Sándor  Szentgotthárd, 
Vakarcs K.  u.  20.  szám alatti  lakos 
részére  történő  értékesítéshez 
hozzájárul.
Az  adás-vételi  szerződés 
elkészíttetése a vevő feladata.
Az adás-vételi szerződés aláírásának 
és  a  vételár  befizetésének  végső 
határideje  az  eladási  ajánlat 
kézhezvételét követő 15 napon belül. 
A határidő elmulasztása jogvesztő.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:   Bók Péter főelőadó

283/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./Szentgotthárd  Város  Önkormány-
zatának  Képviselő-testülete  Soós 
Gábor 1974. an.: Kógelmann Valéria 
Szentgotthárd,  Mártírok  u.  11/A. 
szám alatti lakos részére 500.000,-Ft 
vissza  nem  térítendő  lakáscélú 
támogatást nyújt.
2./ A Képviselő- testület az ezután 
beérkezett kérelmeket nyilvántar-
tásba veszi azzal, hogy elbírálásukra 
a  2005.  évi  költségvetési  rendelet 
elfogadása után kerül sor.

Határidő:  a  közlésre  azonnal, 
szerződéskötésre: 2004. november 15.
Felelős:   Bók Péter főelőadó

284/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

A Képviselő-testület a szentgotthárdi 
1572 hrsz-ú ingatlanon lévő 14,2 m2 

alapterületű  helyiség  bérletére 
vonatkozó  119/2004.  számú 
határozatát  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
A bérleti díj bruttó 7.500,-.Ft/m2/hó.
A  bérleti  szerződés  megkötésének 
végső  határideje:  2004.  november 
15.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
Határidő: a  közlésre  azonnal, 
szerződés  módosításra:  2004. 
november 15.
Felelős:   Bók Péter főelőadó

285/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./Szentgotthárd  Város  Önkormány-
zata  Képviselő-testülete  a 
termálfürdő-projekt helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja.
2./A Képviselő-testület  a  Gotthárd-
Therm  Kft.  alapító  okiratát  az  1. 
számú melléklet szerint módosítja. A 
felügyelő-bizottság  tagjaivá  a 
mellékletnek megfelelően
–Kovács  Gyula-Szentgotthárd, 
Mátyás király u.6.
–Tóth  Imre-  Magyarlak,  Arany 
J.u.11.
–Jakabné Palkó Edina Szentgotthárd, 
Kossuth Lajos u. 8.
alatti lakosokat választja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Dr.Gömbös Sándor     ügyvezető
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Alapító Okirat
1.számú módosítása

A  Gotthárd-Therm  Fürdő  és 
Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapító Okirata 
a következő ponttal egészül ki, egyéb 
pontjaiban változatlan marad:

„Felügyelő-bizottság
A társaságnál három (3) tagból álló 
felügyelő-bizottság működik.
Tagjai:
Kovács Gyula - Szentgotthárd,  
Mátyás kir. u.6.
Tóth Imre -Magyarlak, Arany 
J.u.11.
Jakabné Palkó Edina-
Szentgotthárd, Kossuth Lajos u.8. 

A  felügyelő-  bizottság  tagjainak 
megbízatása  öt   (öt) évre szól.”

286/2004.számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányza-
tának  Képviselő-testülete  Mort 
Jánosné  Zalaegerszeg,  Berzsenyi  u. 
26., valamint a DOMETÁL Ipari és 
Kereskedelmi  Kft.  között  2004. 
október  21-én  megkötött 
„Üzlethelyiség  bérleti  jogának 
átruházására”  megnevezésű 
szerződés  szerinti  bérleti  jog 
átruházáshoz a helyiségek bérletéről 
szóló  többször  módosított  15/1994. 
(V.  19.)  ÖKT.  rendelet  21.  §-ában 
foglalt  feltételekkel  az  1.000.000,-
Ft+ÁFA  összegű  bérlemény-
fenntartási  hozzájárulás 
Önkormányzat  részére  történő 
megfizetése után hozzájárul.

A  bérleti szerződésben szerepeltetni 
kell,  hogy  az  (átvevő)  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 bérleti díjat a jelenlegi mértékben 
határozza  meg,  amely  bérleti  díj 
évente egy alkalommal a KSH által 
megadott  előző  12  havi  infláció 
mértékéig automatikusan emelhető.
Határidő  a  szerződéskötésre  a 
bérlemény-fenntartási  hozzájárulás 
befizetését követő 15 napon belül, de 
legkésőbb 2004. november 15.-ig. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.
Határidő: a  közlésre  azonnal, 
szerződéskötésre  a  bérlemény-
fenntartási  hozzájárulás  befizetését 
követő 15 napon belül, de legkésőbb 
2004. november 15.-ig.
Felelős:  Műszaki  Iroda-Bók  Péter 
főelőadó
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1.számú melléklet
32/2004. (X. 29.) ÖKT. számú rendelethez

Élelmezési szolgáltatás nyersanyagnormái

Óvoda -3-6 éves korcsoport
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag
  40,-
134,-
  32,-
206,-

Általános Iskola-7-10 éves korcsoport
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

Nyersanyagnorma(nettó) Ft/adag
45,-

157,-
44,-

246,-

Általános Iskola-10-14 éves korcsoport
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

Nyersanyagnorma(nettó) Ft/adag
45,-

168,-
44,-

257,-

Kollégium-14-18 éves korcsoport és felnőttek
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Összesen

Nyersanyagnorma(nettó) Ft/adag
85,-

179,-
105,-
369,-

Szociális ellátás-időskorúak
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Összesen

Nyersanyagnorma(nettó)Ft/adag
72,-

179,-
106,-
357,-
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