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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
 ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM             T A R T A L O M      OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

5/2007.(III.01.)ÖKT.r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának  4.
5/2007.(III.01.)sz. ÖKT. rendelete a 2007.
évi költségvetésről

6/2007.(III.01.)ÖKT.r. A költségvetés és zárszámadási rendeletek  9.
tartalmi követelményeiről

7/2007.(III.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd város 2007. évi költség- 11.
vetését megalapozó egyes önkormányzati 
rendeletek módosításáról

8/2007.(III.01.)ÖKT.r. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. 12.
(IV.27.)ÖKT rendelet módosításáról

9/2007.(III.01.)ÖKT.r. A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) 12.
ÖKT. rendelet módosításáról

10/2007.(III.01.)ÖKT.r. A közterületek használatáról, rendjéről, ill. 12.
a közterületek bontásáról és helyreállításáról,
valamint a különböző reklámhordozók elhe-
lyezéséről szóló 11/1999.(IV.1.)ÖKT ren-
delet módosításáról

11/2007.(III.01.)ÖKT.r. A szociális igazgatásról és az egyes szociális 15.
ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.
(IV.30.)ÖKT. rendelet módosításáról

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

23/2007.(II.28.) Két ülés között történt események és a hulladék- 18.
égetővel kapcsolatos nyílt levél megjelentetése
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25/2007.(II.28.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 18.
2007. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések

26/2007.(II.28.) Az Önkormányzat és a Civil szervezetek 19.
Együttműködése

27/2007.(II.28.) Szentgotthárd sajtójának helyzete. 20.
A továbblépés lehetőségei.

28/2007.(II.28.) SZOI Pedagógiai programjának jóvá- 21.
hagyása 

29/2007.(II.28.) Javaslat a SZOI Minőségirányítási programjának 21.
jóváhagyása

30/2007.(II.28.) Móra Ferenc Városi Könyvtár 2007. évi 21.
munkaterve

31/2007.(II.28.) Köztestületi Tűzoltóság alakítása 22.

32/2007.(II.28.) Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése 22.

33/2007.(II.28.) III. Béla Szakképző Iskola Diáksport 22.
körének kérelme

34/2007.(II.28.) Pochán Miklós és Bugán József alpolgár- 23.
mesterek tiszteletdíjának változása

35/2007.(II.28.) Delegálás a Szociális kerekasztal tagjai sorába 23.

36/2007.(II.28.) Területvásárlási kérelem (Dancsecz Ferencné) 23.

37/2007.(II.28.) Területrész vásárlási kérelem 24.
(Pintér-Trans BT.)

38/2007.(II.28.) Nemesmedves, 32/1 hrsz-ú ingatlan 24.
értékesítése

39/2007.(II.28.) Beszámoló a lakbér- és vízdíj hátralékokról 24.

40/2007.(II.28.) Mákos József lakásvásárlási kérelme. 25.

41/2007.(II.28.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 25.
szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata

42/2007.(II.28.) Bérleti szerződés módosítása                         25.
(Vasi VOLÁN Zrt.)

43/2007.(II.28.) Üzlethelyiség értékesítése (Kossuth L. 26.
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utca 3. és Kossuth L. utca 26.)

44/2007.(II.28.) Szentgotthárd, Kossuth L.u.2.fsz.4. alatti 27.
üzlethelyiség eladási ár meghatározása

45/2007.(II.28.) Hunyadi u.3/B.fsz.1. üzlethelyiség 28.
bérbeadása

46/2007.(II.28.) Hunyadi úton üzlettel rendelkezők  kérelme 28.

47/2007.(II.28.) Szolidaritási nyilatkozat 29.

48/2007.(II.28.) Dr. Lakosi György háziorvos működtetési 29.
jog megszűntetése
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
5./2007.(III.1.) sz. ÖKT. rendelete

a 2007. évi költségvetésről

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  (továbbiakban 
Képviselő-testület)  az  államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 
(továbbiakban  Áht.)  65.§-a  és  a  Magyar 
Köztársaság  2007.  évi  költségvetéséről 
szóló  2006.  évi   CXXVII.  törvényben 
foglaltak  alapján  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  2007.  évi 
költségvetéséről  és  gazdálkodásáról  a 
következők szerint rendelkezik:

1.§

A rendelet  hatálya  kiterjed  a  Képviselő-
testületre és annak szerveire, Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  intézményeire, 
valamint  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzatokra.

2.§

(1)  A  Képviselő-testület  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  2007.  évi 
költségvetésének

a.)    kiadási    főösszegét
   2.639.614 e/Ft-ban,  azaz 

Kettőmilliárd-
hatszázharminckilencmillió-
hatszáztizennégyezer forintban,
b.) bevételi főösszegét (hitelfelvétel 
nélkül)  1.762.756  e/Ft  azaz 
Egymilliárd-hétszáz-
hatvankettőezer-
hétszázötvenhatezer forintban, 
c.)  hiányát  876.858  e/Ft-ban,  azaz 
Nyolcszázhetvenhatmillió-
nyolcszázötvennyolcezer  forintban 
állapítja meg.

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait 
az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi 
többlet  felhasználásáról  a  Képviselő-
testület  dönt.  A  tervezett  hiány 

finanszírozása  hitellel  történik,  illetőleg 
pályázatot  kell  benyújtani  kiegészítő 
támogatás elnyerésére.

3.§

(1)  A  rendelet  2.§  (1)  bekezdésben 
meghatározott  bevételi  főösszeg  forrásait 
és  azok összegét  a  rendelet  2.sz.  és  4.sz. 
mellékleteiben  részletezettek  alapján  az 
alábbiak szerint határozza meg:
 I. Működési bevételek:

          1.090.074 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek

 241.953 e/Ft
2.  Önkormányzatok  sajátos  működési 
bevételei  848.121 e/Ft

2.1. Helyi adók
 628.500 e/Ft

2.2.  Átengedett  központi  adók
 217.871 e/Ft

2.3. Bírságok, pótlékok
     1.750 e/Ft

II. Támogatások:
 168.664 e/Ft

1.  Önkormányzatok  költségvetési 
támogatása              168.664 e/Ft

1.1. Normatív támogatások
 148.548 e/Ft

1.2.  Központosított  előirányzatok
      1.920 e/Ft

1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.
    18.196 e/Ft

III.  Felhalmozási  és tőke jellegű bevétek:
   166.248 e/Ft

1.  Tárgyi  eszk.,  immateriális  javak  ért.
     85.700 e/Ft

2.  Önkormányzatok  sajátos  felh.  és 
tőkebevételei      43.876 e/Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei

     36.672 e/Ft
IV. Támogatásértékű bevétel:

   308.919 e/Ft
1.  Támogatásértékű  működési  bevétel

   158.156 e/Ft
-  ebből  OEP-től  átvett  pénzeszköz

   129.459 e/Ft
2.  Támogatásértékű  felhalmozási  bevétel

   150.763 e/Ft
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V.Véglegesen átvett pénzeszközök
     28.846 e/Ft

1.  Működési  célú  pe.  átvétel  államh. 
kívülről      27.846 e/Ft
2.  Felhalmozási  célú  pe.  átvétel  államh. 
kívülről        1.000 e/Ft
VI.  Támogatási  kölcsönök  visszatérítése:

             5 e/Ft
VI. Hitelek:

               876.858 e/Ft
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

   385.106 e/Ft
2.  Felhalmozási  célú  hitel, 
kötvénykibocsátás    172.321 
e/Ft
3. Felhalmozási célú hitel társberuházáshoz

               319.431 e/Ft
Összes bevétel:

                        2.639.614 e/Ft.

4.§

A  rendelet  2.§  (1)  bekezdésében 
meghatározott kiadási főösszeg címenkénti 
és  kiemelt  előirányzatok  szerinti 
részletezését  a  rendelet  2.sz.  és  3.sz. 
mellékletei tartalmazzák.

5.§

A  képviselő-testület  az  Önkormányzat 
kiadási főösszegén belül:
a)  működési,  fenntartási  kiadási 
előirányzatra  1.400.787 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadási előirányzatra

    938.223 e/Ft-ot,
c) felújításra

        6.800 e/Ft-ot,
d) tartalékra

                  35.297 e/Ft-ot,
e) Hitel törlesztésre 

    258.507 e/Ft-ot. 
    határoz meg.

6.§

(1)  Az  5.§  a)  pontban  szereplő  kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:

- személyi juttatások előirányzata
443.468 e/Ft

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata
140.641 e/Ft

- dologi kiadások előirányzata
373.179 e/Ft

- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
    1.652 e/Ft

-  speciális  célú  támogatás  előirányzata
441.847 e/Ft

Működési,  fenntartási  kiadás 
előirányzata összesen:   1.400.787 e/Ft.
(2)  Az  5.§  pontjában  szereplő  kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:
- Beruházások önkormányzati

            497.160 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás

            414.507 e/Ft
- Dologi kiadás

  26.556 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:

            938.223 e/Ft
(3) Felújítások

   6.800 e/Ft
(4) Hitel törlesztés

258.507 e/Ft
(5)  Az  5.§  d)  pontjában  szereplő  kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem 
tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez

5.500  e/Ft 
összegben,
melyből a Polgármester kerete

2.500 e/Ft
katasztrófa alap

1.000 e/Ft
általános tartalék 

2.000 e/Ft
A  Képviselő-testület  céltartalékot  képez

            29.797  e/Ft 
összegben,
az alábbiak szerint:
a)  Pedagógus  szakvizsga,  továbbképzés

              538 e/Ft
b) Pedagógiai szakmai szolgáltatás

  210 e/Ft
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c)  Kiegészítő  tám.  ingyenes  tankönyvvel.
1.110 e/Ft 

       ált. tankönyvvel.
   464 e/Ft

d) Pedagógus, Semmelweis, köztisztviselői 
napra    500 e/Ft
e) Pályázati alap működési: 

1.000 e/Ft
f.)  Intézményi  karbantartások  (50  e/Ft 
felett) 2.000 e/Ft
g)  Polgármesteri  Hiv.  dolgozók  szoc. 
juttatása    690 e/Ft
h) Társulási tagdíj

3.285 e/Ft
i.)  Pályázati alap felhalmozási 

          10.000 e/Ft
j.) út-, híd felújítás pályázati önrész 

          10.000 e/Ft
(4)  A céltartalékban tervezett  29.797 e/Ft 
felhasználása  a  következők  szerint 
történik:
a),  c)  pont  központi  támogatás 
finanszírozásakor,
b) szolgáltatás igénybe vételekor,
d) rendezvényt követően,
e) i) j) pályázat elnyerését követően,
f) számla esedékességekor.
g) szociális juttatás elbírálásakor,
h) Társulási pályázat esetén.

7.§

Az  5.§-ban  és  a  6.§-ban  szereplő 
előirányzatokat  költségvetési  szervenként 
és  feladatonként  a  rendelet  2.sz.  és  3.sz. 
melléklete tartalmazza.

8.§

A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri 
Hivatal  működési  kiadásaira  1.193.220 
e/Ft  előirányzatot  hagy  jóvá.  A tervezett 
előirányzatból  329.422  e/Ft-ot  az 
igazgatási feladatokhoz, míg  645.669 e/Ft-
ot a Hivatal által ellátott működési jellegű 
feladatokra és  218.129 e/Ft-ot  a  részben 
önálló  intézmények  működési  feladataira 
biztosítja.

9.§

(1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi 
önkormányzatok költségvetésének bevételi 
és  kiadási  főösszegét  a  kisebbségi 
önkormányzatok  által  hozott  határozatok 
alapján az alábbiak szerint rögzíti:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:

640 e/Ft
a NKÖ 11/2005. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:

640 e/Ft
a SZKÖ 14/2005. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:

640 e/Ft
a CKÖ 9/2005. sz. határozata alapján
A  kisebbségi  önkormányzatok  összevont 
mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c 
melléklet tartalmazza.

10.§

Az  önkormányzat  az  állami 
költségvetésből  intézményi 
feladatmutatóhoz,  vagy  népességszámhoz 
kötődően,  illetve  kötött  felhasználással 
összesen  168.664  e/Ft  normatív  állami 
támogatásban  és  normatív  részesedésű 
átengedett SZJA-ban részesül a 4.sz. és a 
4/a.sz. melléklet szerint.
A  normatív  állami  támogatásból  50.971 
e/Ft nem kerül folyósításra.

11.§

(1)  A  Képviselő-testület  a  költségvetési 
szervek létszámkeretét a 6.sz. mellékletben 
2007. január 1-én 159 főben rögzíti.
A létszámkeretből 46 fő pedagógus, 57 fő 
köztisztviselő  munkakörben 
foglalkoztatott.  A költségvetési  szervek  a 
költségvetési rendelet 11.§-ban jóváhagyott 
létszámkeretet nem léphetik túl.
(2)  A  költségvetési  szerveknek  a  2007. 
január  1-én  betöltött  álláshelyek  évközi 
megüresedése  esetén  azok  határozott  és 
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határozatlan  idejű  betöltését  a  Képviselő-
testülettől kell kérni.

12.§

A  Képviselő-testület  a  köztisztviselői 
illetményalapot  2007.  január  1-2007. 
december 31-ig 36.800,- Ft-ban  rögzíti.

13.§

A  Képviselő-testület  az  1992.  évi 
XXXVIII. tv. 71.§ (3) bekezdése alapján – 
gördülő  tervezésként  –  2007-2008-2009. 
évi  bevételi  és  kiadási  főösszegek 
címenkénti  és  kiemelt  előirányzatait  a 
rendelet  1/b  mellékletében  bemutatottak 
szerint állapítja meg. 

14.§

(1) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 
központi  költségvetés  által  támogatott 
feladatokra  a  2005.  évi  CLIII.  tv.  5.sz. 
melléklete szerint.
(2)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  300.000  e/Ft  erejéig 
folyószámla hitel felvételére.
(3)  A  Képviselő-testület  a  14.§  (1) 
bekezdése  szerinti  pályázatok 
eredményének  ismeretében  dönt 
pótköltségvetés  készítéséről,  illetve  a 
300.000 e/Ft-ot meghaladó működési célú 
hitel felvételéről.

15.§

A  2006.  évi  pénzmaradványból  az 
intézményeket nem illeti meg:
a)  a  költségvetési  szervek 
pénzmaradványának elszámolása során az 
alaptevékenységgel  összefüggő  támogatás 
értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) 
módosított  előirányzatát  meghaladó 
többlete,  valamint  az  ellátotti  létszám 
csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 
előirányzat maradvány elvonásra kerül,
b)  a  Rendelőintézet  2007.  évi  OEP 
finanszírozási  többletbevételével  az 

intézmény  önkormányzati  támogatását  év 
közben csökkenteni kell,
c)  a  közüzemi  díj  (fűtés,  világítás,  víz) 
előirányzat  maradványa,  valamint  a 
meghatározott  célra  adott  (egyszeri) 
előirányzat maradványa.

16.§

(1)  Az év  közben engedélyezett  központi 
pótelőirányzatok  felosztásáról  –  ha  az 
érdemi  döntést  igényel  –  a  Képviselő-
testület  dönt,  a  költségvetési  rendelet 
módosításával.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  nem  szereplő 
központi  pótelőirányzatok  miatti 
költségvetési  rendelet  módosítását  a 
negyedévet követő első Képviselő-testületi 
ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és a felügyelete alá 
tartozó  költségvetési  szervek 
költségvetését  rendeletmódosítással  –  a 
Képviselő-testület változtathatja meg.
A  költségvetési  szervek  kiemelt 
előirányzatait  csak  a  Képviselő-testület 
módosíthatja.
Az  önálló  költségvetési  szervek  a 
Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet 
megelőző  hó  15-ig  köteles  közölni  az 
előirányzatot érintő módosításokat.

17.§

(1)  Az  önállóan  gazdálkodó  szerv 
zavartalan  pénzellátása  érdekében  – 
figyelembe  véve  a  részben  önállóan 
gazdálkodó  szervek  pénzellátását  is  –  az 
önkormányzati  támogatásra  és  a  saját 
bevételek  ütemére  alapozva,  a  várható 
kiadások  számbavételével  finanszírozási 
tervet készít.
(2)  Az  intézmények  finanszírozása  a 
„kiskincstár”  keretében  a  számlavezető 
pénzintézet  útján,  megállapodás  alapján 
történik.
(3)  A  költségvetés  bevételi  és  kiadási 
előirányzatainak  teljesítéséről  az 
előirányzat felhasználási ütemtervet a 8.sz. 
melléklet tartalmazza.
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18.§

A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat 
költségvetésének  címrendjét  a  9.sz. 
melléklet szerint határozza meg.

19.§

(1)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  2007.  évi 
költségvetési  rendelet  elfogadásáig  az 
önkormányzat  bevételeit  beszedje  és  a 
legszükségesebb  kiadásokat  teljesítse.  A 
felhatalmazás az új  költségvetési  rendelet 
hatályba lépésének napján megszűnik.
(2)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  OEP források átvételére 
vonatkozó megállapodás megkötésére.

20.§

(1) A Képviselő-testület feljogosítja:
a)  az  Egészségügyi  Szociális  és  Jogi 
Bizottságát,  hogy  1.000  e/Ft  összegben 
kötelezettséget vállaljon,
b)  a  Polgármestert,  hogy  2.500  e/Ft 
polgármesteri  keret  felhasználására 
kötelezettséget vállaljon.

21.§

A Képviselő-testület önkormányzati biztost 
rendel  ki  a  felügyelete  alá  tartozó 
költségvetési  szervhez,  ha  annak elismert 
tartozás  állománya  a  30  napot,  mértékét 
tekintve a költségvetési szerv éves eredeti 
kiadási  előirányzatának  10  %-át,  vagy  a 
100 millió Ft-ot  eléri és e tartozását egy 
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
Egyúttal  elrendeli,  hogy az intézménynek 
tartozás  állományukról  negyedévi 
rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 
esetén  pedig  azonnal  kötelesek 
tájékoztatást  adni  a  felügyeleti  szerv 
részére.

22.§

A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  és 
intézményei  számlavezető  pénzintézetéül 

az  Országos  Takarékpénztár  és 
Kereskedelmi  Bank  Rt.  Nyugat-dunántúli 
Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.

23.§

Az  önkormányzat  átmenetileg  szabad 
pénzeszközeit  OPTIMA  nyílt  végű 
befektetési jegyben kell elhelyezni.

24.§

A  költségvetési  szervek  kötelesek 
bevételeik  növelésére  irányuló 
pályázataikkal  kapcsolatban  az  ágazatilag 
érintett  bizottságok  véleményét  kikérni 
Ennek  során  be  kell  mutatni  a  pályázati 
pénzeszközökből  megvalósuló  feladat 
önkormányzatra  háruló  egyszeri,  illetve 
folyamatos költségigényét.
A  bizottság  véleménye  alapján  a 
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról 
a Képviselő-testület dönt.

25.§

(1)  Az  állampolgárok  élet-,  és 
vagyonbiztonságot  veszélyeztető  elemi 
csapás,  illetőleg  következményeinek  az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 
Polgármester  a  helyi  önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti intézkedést 
hozhat,  amelyről  a  Képviselő-testület 
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott 
jogkörében  a  polgármester  az 
előirányzatok  között  átcsoportosítást 
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok 
teljesítését  felfüggesztheti,  a  költségvetési 
rendeletben  nem  szereplő  kiadásokat  is 
teljesíthet.

26. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit 2007. január 1-i naptól kell 
alkalmazni.

Kihirdetve: 2007.03.01.
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Szentgotthárd Város 
Önkormányzata képviselő -  

testületének
6/2007.(III.01.) sz. rendelete

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

költségvetési és zárszámadási 
rendeleteinek tartalmi 

követelményeiről

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  (továbbiakban: 
Önkormányzat)  Képviselő-testülete 
(továbbiakban:  Képviselő-testület)  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 
118.§-a,  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdés alapján 
a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-
testületre, annak szerveire, valamint az 
Önkormányzat  valamennyi 
intézményére.

I. Fejezet
Az Önkormányzat költségvetése

2.§

(1)  Az  önkormányzati  költségvetési 
koncepció  szöveges  indoklása 
tartalmazza az adott költségvetési évre 
vonatkozóan  a  Kormány 
gazdaságpolitikájának  fő  irányait,  az 
Önkormányzat  kapcsolódó  feladatait, 
gazdálkodásának fő jellemzőit.
(2)  Az  önkormányzati  költségvetési 
rendelet  előterjesztésének  tartalmaznia 
kell:
a)  a  költségvetési  koncepció  alapján 
hozott  Képviselő-testületi  határozat 
végrehajtására tett intézkedéseket;

b)  az  Önkormányzat  költségvetésére 
hatást  gyakorló  helyi  rendeletek 
felsorolását;
c)  az  Önkormányzat  költségvetésének 
tartalmi indoklását;
d) a többéves kihatással járó feladatok 
bemutatását;
e)  a  közvetett  támogatások  szöveges 
indoklását az alábbi részletezettségben:

e.a) az ellátottak térítési díjának, 
illetve  kártérítésének 
méltányossági  alapon  történő 
elengedésének összege,
e.b)  a  lakosság  részére 
lakásépítéshez,  lakásfelújításhoz 
nyújtott  kölcsönök 
elengedésének összege;
e.c)  helyi  adónál, 
gépjárműadónál  biztosított 
kedvezmény, mentesség összege 
adónemenként;
e.d)  helyiségek,  eszközök 
hasznosításából,  származó 
bevételből nyújtott  kedvezmény, 
mentesség összege;
e.e) egyéb nyújtott  kedvezmény 
vagy  kölcsön  elengedésének 
összege.

f)  a  költségvetési  szervekkel  és  a 
munkavállalói  érdekképviseleti 
szervekkel  történt  egyeztetés 
dokumentumait,  valamint  a  Pénzügyi 
Bizottság véleményét. 

3.§

(1) Az Áht. 65. és 67. §-ának előírásai 
szerint  az  Önkormányzat 
mindenkori  költségvetési 
rendeletében  az  Önkormányzat 
költségvetési  szervei  címeket 
alkotnak.

(2) Címenként  jelennek  meg  a 
költségvetési  rendeletben  a 
bevételek és a kiadások.
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A  költségvetés  összeállításakor  a 
tervezésben  résztvevők  a  címrend 
szerinti sorrendet kötelesek használni.

4.§

(1)  A  költségvetési  rendeletnek 
tartalmaznia kell:
a) a rendelet hatályát,
b)  a  költségvetés  bevételi  és  kiadási 
főösszegét;
c)  a  mellékletek  név  és  szám szerinti 
bemutatását;
d) a bevételi főösszeg forrásait és azok 
összegét;
e)  a  kiadási  főösszeget  címenként  és 
kiemelt előirányzatonként;
f)  az  általános  tartalék  és  céltartalék 
bemutatását,
g)  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatok 
költségvetésének  bevételi  és  kiadási 
főösszegét;
h)  a  költségvetés  végrehajtásának 
általános szabályait;
i) a pénzmaradvány elszámolás elveit;
j) az Önkormányzat és az intézmények 
előirányzat  gazdálkodására  vonatkozó 
előírásokat,
k) a címrendet és létszámkeretet;
l)  a  költségvetési  hiány 
finanszírozásának  módját,  a 
hitelfelvétel szabályozását;
m)  a  költségvetési  többlet  évközi 
hasznosítását,  szabad  pénzeszközök 
felhasználásának szabályait.
(2)  A  költségvetési  rendelethez 
csatolandó  mellékletek  felsorolását  – 
tartalmuk előírását - jelen rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza

II. Fejezet
Az Önkormányzat zárszámadása

5.§

Az  Önkormányzat  zárszámadási 
rendelet  előterjesztésének  tartalmaznia 
kell:
a) az Önkormányzati  feladat-ellátás  és 
gazdálkodás  általános  értékelését, 
bemutatva  a  Társulási  szinten  ellátott 
feladatokat;
b)  a  bevételi  forrásokat  és  azok 
teljesítését,  helyi  adókból,  ill.  az 
államháztartás  más  alrendszereiből 
származó bevételeket;
c)  a  kiadások  alakulását  (folyó 
működési  és  fejlesztési  kiadások, 
fejlesztési  kiadások  megbontva  EU és 
hazai  forrásokból  megvalósuló 
beruházásokra);
d) pályázati tevékenység bemutatását;
e)  pénzmaradványok  változásának 
tartalmát, okait;
f) a vagyon alakulását,
g) az intézmények gazdálkodását;
h) a többéves kihatással járó feladatok 
szöveges indoklását;
i)  a  közvetett  támogatások  szöveges 
indoklását az alábbi részletezettségben:

i.a) az ellátottak térítési díjának, 
illetve  kártérítésének 
méltányossági  alapon  történő 
elengedésének összege,
i.b)  a  lakosság  részére 
lakásépítéshez,  lakásfelújításhoz 
nyújtott  kölcsönök 
elengedésének összege;
i.c)  helyi  adónál, 
gépjárműadónál  biztosított 
kedvezmény, mentesség összege 
adónemenként;
i.d)  helyiségek,  eszközök 
hasznosításából,  származó 
bevételből nyújtott  kedvezmény, 
mentesség összege;
i.e)  egyéb  nyújtott  kedvezmény 
vagy  kölcsön  elengedésének 
összege.

j) a könyvvizsgáló írásos jelentését és a 
Pénzügyi Bizottság véleményét.
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6.§

(1)  A  zárszámadási  rendeletnek 
tartalmaznia kell:
a) a rendelet hatályát;
b)  a  zárszámadás  bevételi  és  kiadási 
főösszegét;
c) a mellékleteket név-, és számszerinti 
bemutatást és elfogadását;
(2)  A  mérleg  tagolását,  tételeinek 
tartalmát a számvitelről szóló többször 
módosított 2000. évi C. törvény 22-95 
§-ai,  valamint  az  államháztartás 
szervezetei   beszámolási   és 
könyvvezetési  sajátosságairól  szóló 
többször módosított 249/2000.(XII.24.) 
Kormányrendelet  (továbbiakban:  Vhr.) 
14-26  §-ai  és  a  jelen  rendelet  1.  sz. 
melléklete szerint kell meghatározni.
(3)  Az  Önkormányzat 
vagyonkimutatását  a  Vhr.  44/A §-ban 
meghatározott  részletezettségben  kell 
összeállítani.
(4) A költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást költségvetési évenként, az 
elfogadott  költségvetéssel 
összehasonlítható  módon  az  év  utolsó 
napján  érvényes  szervezeti,  besorolási 
rendnek megfelelően kell elkészíteni.
(5)  A  zárszámadási  rendelethez 
csatolandó  mellékletek  felsorolását  – 
tartalmuk előírását - jelen rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza.

Záró, hatályba léptető rendelkezések

7.§

(1)  Jelen  rendelet  2007.  március  1-én 
lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit először a 
2006. évi  zárszámadás, és a 2008. évi 
költségvetés  készítésekor  kell 
alkalmazni.

Kihirdetve: 2007.03.01.

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő – 

testületének 
7/ 2007.(III.01.) ÖKT 

rendelete
A Szentgotthárd város 2007. 

évi költségvetését 
megalapozó egyes 

önkormányzati rendeletek 
módosításáról

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 
(továbbiakban Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a Helyi 
Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bek. alapján a következő 
rendeletet alkotja:

1. §.

( 1) A  képviselő-testület, valamint 
bizottságai  részére 
megállapított  tiszteletdíjakról, 
természetbeni  juttatásokról  és 
költségtérítésről szóló  29/1995. 
(I.  12.  )  ÖKT rendelet 
(továbbiakban Tiszteletdíj R.)2. 
§-a  az  alábbiak  szerint 
módosul:
2. §. (1) A képviselő tiszteletdíja  
( alapdíj ):  42.300-
Ft /hó

(2)  A  bizottsági  tag 
tiszteletdíja az alapdíj

 45%-a/hó 
( 19.050- Ft/hó )
(3)  a  bizottsági  elnök 
tiszteletdíja az alapdíj90 
%-a/hó ( 38.100- Ft/hó )

(  2)  A Tiszteletdíj  R.  egyebekben 
nem változik.
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2. §. 

(1) Az önkormányzati intézmények 
dolgozói  részére  nyújtott 
nyugdíjpénztári  hozzájárulásról 
szóló  9/1997.  (II.27.)ÖKT 
rendelet  (továbbiakban 
Nyugdíjpénztár  R.)  5.  §  (  1) 
bekezdése  az  alábbiak  szerint 
egészül ki:
„  A  munkáltatói  hozzájárulás 
fizetését valamennyi pénztártag 
alkalmazottra  a  munkáltató 
2007.  július  1.  napjától  
szüneteltetni köteles.”

   (  2)  A  Nyugdíjpénztár  R. 
egyebekben nem változik. 

3. §. 

A rendelet  1.§-a  2007.  március  1. 
napján,  2.  §-a  2007.  július  01. 
napján lép hatályba.
Kihirdetve: 2007.03.01.

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 8/2007. 

(III.01.) ÖKT
rendelete a lakbérek 

megállapításáról szóló 15/1995. 
(IV.27.) ÖKT rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 
módosításáról

1. §.

A Rendelet 4. §. (1) bekezdése az alábbira 
változik:

„(1)  Szociális  alapon  bérbe  adott 
lakások  esetén  a  havi  lakbér  általános 
mértéke114,9.- Ft/m2, ha az egy főre jutó 
havi  nettó  átlagjövedelem  nem  haladja 
meg  a  mindenkori  sajátjogú  öregségi 
nyugdíjminimum kétszeresét.

2.§
A rendelet egyebekben változatlan marad.

4. §.

A  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2007. március 01.

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő – 

testületének 9/2007. (III. 01.) ÖKT 
rendelete a lakások bérletéről 
szóló 12/2001. (III. 29) ÖKT r. 

(Továbbiakban R.) módosításáról

1.§

A R. 2/A.§. (7) bekezdés első mondata a 
következők szerint egészül ki: 

„(7)  A  szociális  alapon  és  a 
költségelven bérbe  adott  lakások 
bérlőinek  vagyoni  helyzetét  évente  felül  
kell vizsgálni.”

2.§
A R. egyebekben változatlanul 

érvényes.

3.§

Ez a rendeletmódosítás 2007. március 
01. napján lép hatályba.

Kihirdetve: 2007.03.01.

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 10/2007. 

(III.01.) ÖKT
rendelete a közterületek 

használatáról, rendjéről, illetve a 
közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a 
különböző reklámhordozók 
elhelyezéséről szóló 11/1999. 

(IV.1.) ÖKT rendelet 
(Továbbiakban 

Rendelet)módosításáról
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1. §

(1) A Rendelet 2.§ (6) bek. c) pontja így 
módosul: 
(Nem kell hatósági szerződés) 
Magánszemélyek részére szállított tüzelő 
közterületen való tárolásához, ha annak 
időtartama nem haladja meg az egy 
hónapot,   egyéb anyag, építéshez 
szükséges szerkezetek közterületen 
történő tárolásához, rakodásához, ha 
annak időtartama nem haladja meg az egy 
hetet.

2. §.

(1) A  Rendelet  2.  sz.  mellékletét 
képező,  a  Közterület  használati 
díjakat  és  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  tulajdonában 
lévő  egységes  információs 
rendszeren  lévő  reklámhordozó 
felületek  bérleti  díjat  tartalmazó 
táblázat megjelölésére „2/A Tábla” 
megjelölésre változik. 

(2) A Rendelet 2. számú melléklete a 
2007.  március  01-ét  követően 
megkötött  megállapodások 
vonatkozásában  a  következő  2/B. 
Táblával egészül ki: :

Közterület-használati díjak mértéke:
Sors

z.
Közterület használat 

megnevezése 1.körzet 2.körz
et

Díjfiz.m
ód

 1.  Árusító és egyéb fülke 200 100  Ft/m2/h
ó

 2.  Gépjármű bérkocsik/személy 
és tehertaxi/

6655  -  Ft/db/év

 3.  Önálló hirdető berendezés,      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 665 400 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 530 400 Ft/m2/hó

 4.  Mozgatható 
reklámtranszparens

335 265  Ft/m2/n
ap

 5. Építési munkával kapcsolatos 
állvány és ép.anyag,
tűzifa 1 hónapon túli tárolása

90 65 Ft/m2/hó

 6.  Alkalmi árusítás, vásár,édesség,
ajándék, léggömb, vattacukor, 
bori-
tékos sorsjegy, virág, fenyőfa, 
stb.

505 365  Ft/m2/n
ap

 7.  Idényjellegű árusítás-
hírlap,könyv,
virág, zöldség, fagylalt, stb.

1330 795  Ft/m2/h
ó

 8.  Vendéglátóipari előkert 265 200  Ft/m2/h
ó

 9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 
alkal-
mával hordók, ládák, 
göngyölegek
elhelyezése

130 65  Ft/m2/h
ó

 10.  Mutatványos 
tevékenység,cirkusz

145 115  Ft/m2/n
ap
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 11.  Közterületbe 10 cm-en túl 
benyúló üzlethomlokzat /portál/ 
kirakatszekrény, üzleti 
védőtető/előtető/ernyőszerkezet, 
hirdető 
berendezés/fényreklám/,cég- és 
címtábla.

105 80  Ft/m2/h
ó

 12.  Üzemképtelen, vagy 
használaton
kívüli jármű

725 485  Ft/nap/já
r

 13.  Egyes létesítményekhez 
szükséges
gépjármű 
várakozóhelyek/Bankok
előtti parkolóhely, pénzszállító 
autó
helye, stb./

13.310 7.985  Ft/db/év

 14.  Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig

465 395  Ft/m2/n
335 Ft/m2/na

p
 15.  Kulturális rendezvény  egyedi meghatározás
 16.  Reklámcélu, vagy vállalkozási 

rendezvények 
termékbemutató,kiállítás

665 465  Ft/m2/n
ap

 17.  Árusító és egyéb automata 1.330 665  Ft/db/hó
 18.  Közterületbontás határidőn túli 

helyreállításból adódó 
közterületfoglalás   
önkorm.tulajdonban lévő közút 240 50  Ft/m2/n
parkolók,járdák,parkok 145 40 Ft/m2/na
földutak,ki nem épített területek - 20 Ft/m2/na

p
 19.  Parkolóhely megváltási díj 

parkoló
helyenként

66.550.-

A fenti díjak a táblaelemek előállítási 
költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 

egységes információs rendszeren lévő 
reklámhordozó felületek bérleti díjai:

Sors
z.

 Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke:

1.  Városközpont információs 
táblarendszerén, 1 db táblaelem 
mérete: 1.000 mm x 100 mm

19.360,-
Ft/táblaelem/év

2.  Térképes információs tábla 
hirdetési oldalán, 1 db elem 
mérete: 108 mmx550 
mm(mindkét táblán megjelenik)

 19.360,-
Ft/elem/év    (2 

db táblán 
megjelenik)
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3.  Térképes információs tábla 
hátoldala, reklámfelület 
nagysága 2x2.40 m2

30.250,-
Ft/m2/év

4.  Ipari Parki közterületek 
információs táblarendszerén, 1 
db táblaelem mérete: 1.450 
mmx200 mm

24.200,-
Ft/táblaelem/év

A fenti díjak a táblaelemek előállítási 
költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák!

3. §. 

A rendelet egyebekben változatlan marad.

4. §. 

Hatályba léptető és záró 
rendelkezések

(1) A rendelet  2007.  március  01-jén 
lép hatályba.

(2) A  rendeletben  megállapított  2. 
számú  melléklet  2/B.  Táblát  a 
2007.  március  01-ét  követően 
megkötött  szerződések  esetében 
kell  alkalmazni.  A  korábban 
megkötött  megállapodásokra 
továbbra  is  a  2.  számú  melléklet 
2/A  Táblájában  meghatározott 
díjakra  kell  alkalmazni  a 
szerződések megszűnéséig.

Kihirdetve: 2007. 03. 01.

11/2007.(III.01.) ÖKT. rendelet
a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák 
szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.) 

ÖKT. rendelet 
(továbbiakban:Rendelet) 

módosításáról

1.§.

(1) A Rendelet 2.§. (1) bekezdés b./ és c./ 
pontja hatályon kívül kerül, s helyébe az 
alábbi b./ és c./ pont lép:
(A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd  
város  közigazgatási  területén  lakóhellyel  

vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező,  
életvitelszerűen Szentgotthárdon lakó…)
„b./ bevándoroltakra és letelepedettekre”
„c./ hontalanokra”
(2) A  Rendelet  2.§.(2)  bekezdése 
hatályon  kívül  kerül,  s  helyébe  a 
következő (2) bekezdés lép:
„(2)  A  rendelet  hatálya  a  3.§.  (2) 
bekezdésében  meghatározott  ellátások 
tekintetében  az  (1)  bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai 
Szociális Kartát megerősítő országoknak a 
Magyar  Köztársaság  területén  jogszerűen 
tartózkodó állampolgáraira is.” 
(3)  A  Rendelet  2.§.  (3)  bekezdése 
hatályon  kívül  kerül,  s  helyébe  a 
következő (3) bekezdés lép:
„(3) A rendelet hatálya kiterjed 
a./  a  munkavállalók  Közösségen  belüli 
szabad  mozgásáról  szóló  1612/68/EGK 
tanácsi  rendeletben meghatározott 
jogosulti  körbe  tartozó  személyre;  A 
szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával 
rendelkező  személyek  beutazásáról  és 
tartózkodásáról  szóló  törvény  (a 
továbbiakban:  Szmtv.)  szerinti 
családtagjára;  a  magyar  állampolgár 
Szmtv.  szerinti  családtagjára,  amennyiben 
az  ellátás  igénylésének  időpontjában  az 
Szmtv.-ben  meghatározottak  szerint  a 
szabad  mozgás  és  a  három  hónapot 
meghaladó  tartózkodási  jogát  a  Magyar 
Köztársaság  területén  gyakorolja,  és  a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról  szóló  törvény  szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik 
b./   az  Sztv.  32/B.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott  időskorúak  járadéka 
tekintetében  a  szociális  biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és 
családtagjaikra  történő  alkalmazásáról 
szóló  1408/71/EGK  tanácsi  rendeletben 
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meghatározott  jogosulti  körbe  tartozó 
személyre, 
amennyiben  az  ellátás  igénylésének 
időpontjában  az  Szmtv.-ben 
meghatározottak  szerint  a  szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a 
Magyar  Köztársaság  területén  gyakorolja, 
és  a  polgárok  személyi  adatainak  és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik." 

2.§.

(1)  A  Rendelet  3.§.(4)  bekezdése  a 
következő szöveggel egészül ki:
(A  jövedelmi  viszonyok  igazolásánál  
irányadó időszak  a havonta  rendszeresen 
mérhető  jövedelem  esetében  a  kérelem 
benyújtását  megelőző  3  hónap  ,  egyéb  
jövedelem esetén a megelőző 12 hónap.)
„  Ettől  eltérni  akkor  lehet,-  s  a  kérelem 
benyújtása  hónapjának  nettó  jövedelmét 
kell  figyelembe  venni-  ha  a  jövedelmi 
viszonyokban  a  kérelem  benyújtása 
időpontjára  olyan  jelentős  változás 
következett  be  (pl.  munkahely 
elvesztése,stb.),  melynek  következtében 
tartós romlás vélelmezhető.”
(2)  A  Rendelet  3.§.  (14)  bekezdése  a 
következő szövegezéssel egészül ki:
(A  kérelmező  részére  megállapított  
pénzbeli  ellátás  folyósítása  utalással  
történik.  Rendkívül  indokolt  esetben 
készpénzben,  a  Polgármesteri  Hivatal  
Pénzügyi  Irodájának  pénztárában 
kifizethető.)
„Amennyiben  az  átmeni  segély  utalvány 
formájában  kerül  megállapításra,  az 
utalványokat  a  Polgármesteri  Hivatal 
kijelölt  helyiségében,  a  Pénzügyi  Iroda 
ügyintézőjétől lehet átvenni.”

3.§.

A  Rendelet  7.§.  (1)  bekezdése  a 
következő szövegrésszel egészül ki:
(Az  Szt.41.§.  (4)  bekezdése  alapján  
méltányosságból  ápolási  díj  állapítható 
meg  annak  a  hozzátartozónak,  aki  
18.életévét betöltött tartósan beteg személy 

otthoni  ápolását,  gondozását  végzi  és  
családjában  az  egy  főre  számított  havi  
jövedelem  a  mindenkori  öregségi 
nyugdíjminimum  150%-át  nem  haladja 
meg.)
„A  családi  jövedelem  számításnál  az 
ápolási  díjat  kérelmező részére a kérelem 
benyújtását  megelőzően  folyósított 
rendszeres pénzellátás összegét valamint a 
kereső  tevékenységből  származó 
jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.”

4.§.

A  Rendelet   8.§.(4)  bekezdése  a 
következő szövegezéssel egészül ki:
(Átmeneti  segélyt  a  kérelmező  részére 
pénzben és/vagy természetben kell juttatni)
„különösen  utalvány  formájában, 
amennyiben  ezt  a  kérelmező  életvitele 
vagy  a  kérelem  jellege  indokolja.  Az 
életvitel  miatt  utalvány  adása  különösen 
abban  az  esetben  lehetséges  ,  ha  a 
kérelmező  italozó  életmódot  folytat, 
játékgépen  játszik,  vagy  más,  ezekhez 
hasonló magatartást tanúsít.

5.§.

A Rendelet 11.§.-a hatályon kívül kerül, 
s helyébe a következő rendelkezés lép:
„  A  rendelet  8.§.(4)  bekezdése  alapján 
természetben  nyújtható  átmeneti 
segély:élelmiszer,  tüzelő,  ruhanemű, 
személyes gondoskodás keretében nyújtott 
ellátás,  közüzemi  díj  eseti 
kifizetése,élelmiszer vásárlási utalvány.”

6.§.

(1) A Rendelet 13.§. (2) bekezdésének a./ 
pontja  (szociális  információs 
szolgáltatás )hatályon kívül kerül.
(2)  A  Rendelet  13/A.§.-a  (szociális  
információs  szolgáltatás)  hatályon  kívül 
kerül.

7.§.
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A  Rendelet  a  következő  14/A.§.-al 
egészül ki:
„14/A.§.  A  házi  segítségnyújtás,  a 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás 
esetében  az  egészségi  állapoton,  illetve 
betegségen alapuló szociális rászorultságot 
a   2006.évi  CXVII.tv  ,  valamint  a 
11/2006.(XII.27.)  SzMM rendelet  szerinti 
módon és formában kell igazolni.”

8.§.

 (1)  A Rendelet  15.§.  (1)  bekezdésében 
(házi  segítségnyújtás) a  „háziorvosi 
igazolással”  szövegrész  hatályon  kívül 
kerül,  s  helyébe  a  következő 
megfogalmazás kerül:
„a szociális rászorultságot igazoló irattal”
(2)  A Rendelet  15.§.  (4)  bekezdésének 
első  mondata (Házi  segítségnyújtás 
keretében kell  gondoskodni) a  következő 
szövegezéssel egészül ki:
„azon  szociálisan  rászorult  személyekről, 
akiknek  egészségi  állapota  indokolja  a 
szolgáltatás biztosítását.”

9.§.

A  Rendelet  15/A.§.(1)  bekezdésének 
(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) első 
tagmondata  hatályon  kívül  kerül,  s 
helyébe a következő szövegezés lép:
„  A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás 
igénybevételére  szociális  rászorultság 
alapján jogosult 
a./ az egyedül élő 65 év feletti személy 
b./  az  egyedül  élő  súlyosan  fogyatékos 
vagy pszichiátriai beteg személy,vagy
c./ a kétszemélyes háztartásban élő 65 év 
feletti  ,  illetve  súlyosan  fogyatékos  vagy 
pszichiátriai beteg személy , ha egészségi 
állapota  indokolja  a  szolgáltatás 
folyamatos biztosítását”

10.§.

(1)  A  Rendelet  3.számú  mellékletének 
(szociális  hatáskör  gyakorlások 
átruházásáról) 

1.pontja  (időskorúak  járadéka),  2.  és  3. 
pontja  (rendszeres  szociális  segély)  
11.pontja  (közgyógyellátás)   hatályon 
kívül kerül.
(2)  A  Rendelet  3.számú  melléklete 
(szociális  hatáskör  gyakorlások 
átruházásáról) 6.pontja  (ápolási  díj) 
hatályon  kívül  kerül,  s  helyébe  a 
következő szövegezés lép:
„ Sztv.43/B.§.(1) bekezdése szerinti ápolási 
díj”

11.§.

A gyermekek védelméről szóló 
23/2003.(IV.30.) Ökt. rendelet 5.számú 
mellékletének (hatáskör gyakorlások 
átruházásáról) 2.pontja (dönt a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás 
megszüntetéséről  hatályon kívül kerül.

12.§.

A Rendelet egyebekben nem változik. 

15.§.

(1) Ezen rendelet a 15. § (2) bekezdése 
kivételével kihirdetése napján lép 
hatályba.
(2) Ezen rendelet 1.§-a 2007.július 1-én 
lép hatályba.

Kihirdetve: 2007.03.01.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

22/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:
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Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felveszi  napirendre  ,,Dr. 
Lakosi  György  háziorvos 
működtetési  jog  megszűntetése” 
című előterjesztés megtárgyalását.
A  Képviselő-testület  zárt  ülésen 
tárgyalja  meg  az  alábbi  napirendi 
pontokat:
Elvi  hozzájárulás  a  szentgotthárdi 
vadvízi slalom pálya építéséhez
Ipari  Park  Kft.-Tesco  üzletrész 
eladás
Rendszeres  szociális  segély 
megszűntetésével  kapcsolatban 
érkezett   
fellebbezés 
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

23/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  két  ülés  között  történt 
fontosabb  eseményekről  és  a  lejárt 
határidejű  határozatokról  szóló 
beszámolót  elfogadja  azzal  a 
hozzáfűzéssel,  hogy  az 
Önkormányzat  kezdeményezze  a 
Szolidaritási  Nyilatkozat  aláíróival 
közösen  nyílt  levél  megjelentetését 
országos  napilapokban,  ami  a 
Heiligenkreuzi  hulladékégetővel 
kapcsolatosan  néhány  napja 
megjelent  miniszterelnöki 
nyilatkozatra válaszként  tartalmazza 
az aláírók álláspontját.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

24/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  személyes  érintettség 
miatt  a  költségvetési  rendelet-
tervezet  előterjesztésnél  Virányi 
Balázs  képviselőt  a  határozat 
energetikus  alkalmazását  érintő 
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay  Tibor 
polgármester

25/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  2007.  évi  költségvetési 
rendelet-tervezetében  a  következő 
módosításokat javasolja:
a.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Városi TV támogatását a 
Képviselő-testület  2007.  évre  a 
rendelettervezet  szerint  5  millió  Ft-
ban határozza meg.
b.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  Önkormányzat 
tulajdonában lévő 1310 db összesen 
1.910.000,-  Ft  névértékű  RÁBA 
részvényeit  értékesíti.  A Képviselő-
testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az 
értékesítés  érdekében  a  szükséges 
lépéseket tegye meg.
c.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felkéri  az  Önkormányzat 
erdőgazdálkodóját,  hogy  az 
önkormányzati  tulajdonban  lévő 
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értékesíthető  erdőterületeket  mérje 
fel, és az elkészített anyagot a 2007. 
áprilisi ülésre terjessze a Képviselő-
testület elé.
d.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  sporttámogatásra  szánt 
összeget  10 millió Ft-ban határozza 
meg.  A  rendelettervezetben 
meghatározott 7 millió Ft-hoz képest 
így megnövekedett  összeg (3 millió 
Ft)  fedezete:  az  ingatlanértékesítés 
tervezett  összegének  megemelése  3 
millió Ft-tal. 
e.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesülettel  megkötött 
együttműködési  megállapodás 
önkormányzati  támogatásra 
vonatkozó  pontjának  (2.2.3.  pont) 
módosítását  kezdeményezi  az 
önkormányzat  2007.  évi 
költségvetési  koncepciójában 
szereplő  támogatási  összeghez 
képest 500.000.- Ft-tal csökkenteni.
f.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Gotthárd-Therm  Kft 
üzletrészéből  10  %-os 
értékesítésének  előkészítését 
kezdeményezi azt követően, hogy a 
termálberuházás  befejeződik  és  a 
Kft.  vagyonának  értéke 
meghatározásra kerül.
g.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  szükségesnek  tartja 
energetikus  alkalmazását  az 
önkormányzatot  terhelő 
energiaköltségek  csökkentése, 
racionalizálása érdekében. Javasolja, 
hogy  az  energetikus  az 

önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalatnál  vállalkozói  szerződéssel 
kerüljön alkalmazásra.
h.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete 2007. évben 85.100 e/Ft + 
ÁFA összegben  a  működési  hiány 
finanszírozására  ingatlan  értékesítés 
mellett  dönt.  A  Képviselő-testület 
felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt, 
hogy  az  értékesítésre  javasolt 
ingatlanok listáját  a  2007.  márciusi 
ülésre  terjessze a  Képviselő-testület 
elé. 
Határidő: azonnal  
Felelős:Viniczay Tibor Polgármester
             Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

26/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő - 
testülete  Az Önkormányzat és a 
Civil - szervezetek 
együttműködésének tapasztalatai 
című előterjesztést elfogadja.
2. Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő - testületé 
a Civil Fórum és Szentgotthárd 
Város Önkormányzata között 
kialakult kapcsolatot jónak, 
fenntartandónak és 
továbbfejlesztendőnek tartja. 
Köszönetét és elismerését fejezi ki a 
Civil Fórum létrehozóinak, 
működtetőnek és a munkáájában 
aktívan részt vevő civil 
szervezeteknek . 
3. Szentgotthárd Város 
Önkormánzatának Képviselő - 
testülete 
a.) a 2007. évben a 3. számú 
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melléklet szerinti feladatok 
elvégzésébe kíván civil 
szervezeteket bevonni
b.) felajánlja a civil szervezetek 
pályázati lehetőségeinek javítása 
érdekében a Polgármesteri Hivatal 
EU-integrációs csoportjának 
segítségét a civilek számára kiírt 
pályázati lehetőségek 
megismertetésére, a pályázatok 
elkészítéséhez esetlegesen szükséges 
szakmai segítség biztosítására, 
esetlegesen, külön egyeztetés után az 
elnyert pályáztok megvalósításához 
szakmai segítség biztosítására.
c.) az önkormányzat honlapján a 
civil szervezetekkel való párbeszéd 
folytatása érdekében külön rovatot 
nyit, melyről a ciivl szervezeteket 
érintő önkormányzati anyagokról 
informál – egyúttal pedig 
javaslatokat vár a civil 
szervezetektől bármilyen 
önkormányzatot érintő kérdésben.
Felelős: 1. és 3. pontért Viniczay 
Tibor polgármester
             Dr. Dancsec Zsolt jegyző
             2. pontért: Fekete Tamás 
Műszaki Irodavezető
Határidő: mindhárom pontnál 
folyamatos

27/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Szentgotthárd  sajtójának 
helyzete,  a  továbblépés  lehetőségei 
című beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
2.  Szentgotthárd  Város 

Önkormányzata  megvizsgálja  egy 
városi  lap megjelentetésének 
lehetőségét  olyan  módon,  hogy 
ehhez  a  Szentgotthárdi  Civil 
Fórummal  felveszi  a  kapcsolatot,  a 
városi  lap  kiadásához  civil 
szervezetek  segítségét  kérve  oly 
módon, hogy a kiadáshoz szükséges 
összeg nyereség nélkül képezze a lap 
mindenkori  árát.  A  lehetőségek 
vizsgálata  során  ki  kell  mutatni  a 
kiadáshoz  szükséges  nyereség 
nélküli költségeket és vizsgálni kell 
a lap fizetőssé tétele esetén várható 
költségeket is.
Határidő:2007.márciusi testületi ülés
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
3.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  a  Városi  Televízió 
Kht-vel  megállapodást  köt  a  2007. 
évi  önkormányzati  támogatás 
felhasználására.  A  szerződés 
tervezett  szövegét  a  2007.  márciusi 
képviselő-testületi  ülés  elé  kell 
terjeszteni.
Határidő: 2007. márciusi testületi 
ülés
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
             Dékány István igazgató
4.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  kötelezi valamennyi 
Szentgotthárdon  működő, 
önkormányzat  által  fenntartott 
intézmény  illetve  a   az 
önkormányzati és a Szentgotthárdon 
működő  kistérségi  intézmények 
vezetőit,  a  Városi  Televízió 
vezetőjét,  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalatot 
igazgatóját, a Tótágas Közalapítvány 
képviselőjét,  hogy  híreiket, 
programjaik  előzetesét,  a 
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rendezvényeikről  készült  anyagot, 
felhívásaikat, egyéb, a helyi lakosság 
érdeklődésére  számot  tartó 
információjukat  rendszeresen  (mely 
legalább heti rendszerességet jelent) 
küldjék  meg  a 
sajto@szentgotthard.hu  elektronikus 
levélcímre  az  anyag  forrásának 
megjelölésével.  Ennek  felelősét 
intézményen  belül  meg  kell 
határozni.
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete felkéri Szentgotthárd Város 
valamennyi civil szervezetét, a Civil 
Fórumot, a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesületet,  a  Kossuth  Filmszínház 
üzemeltetőjét,  a  Diáksport 
Egyesületet,  a  Szentgotthárdi 
Kézilabdaklubot  és  a  Városi 
Sportegyesületet,  hogy  híreiket, 
programjaik  előzetesét,  a 
rendezvényeikről  készült 
sajtóanyagot, felhívásaikat, egyéb, a 
helyi lakosság érdeklődésére számot 
tartó  információjukat  ugyancsak 
rendszeresen  (mely  legalább  heti 
rendszerességet  jelent)  küldjék  meg 
a  sajto@szentgotthard.hu 
elektronikus  levélcímre  az  anyag 
forrásának megjelölésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők,  nevezett 
társadalmi szervezetek vezetői, VTV 
igazgatója,  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  igazgatója, 
mozi üzemeltetője

28/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-

testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsának,  hogy  a 
Szentgotthárdi  Integrált  Általános 
Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény 
Pedagógiai programját hagyja jóvá.
Határidő : azonnal
Felelős:Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

29/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsának,  hogy  a 
Szentgotthárdi  Integrált  Általános 
Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény 
Intézményi  Minőségirányítási 
Programját hagyja jóvá.
Határidő : azonnal
Felelős: Dr. Krajczár Róbert  irodavezető

30/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

 Szentgotthárd   Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár  2007.  évi  munkatervét 
jóváhagyja.  Felkéri  az  intézmény 
igazgatóját  a  munkatervben 
megfogalmazott  feladatok 
végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős  : Molnár Piroska  igazgató
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31/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő – 
testülete Szentgotthárd Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
köztestületi tűzoltóság létrehozására 
irányuló   kezdeményezésével 
egyetért, az előterjesztés mellékletét 
képező „Szentgotthárd Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
Köztestületi Tűzoltósággá 
alakulásának munkaterve” című 
dokumentumot ehhez elfogadja.
2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő – 
testülete az Önkéntes tűzoltó 
egyesülettel közösen alapított 
köztestületi  tűzoltóságot kíván 
létrehozni amely tűzoltási és 
műszaki mentési célokra 
folyamatosan igénybe vehető 
készenléti szolgálatot lát el, és önálló 
működési területtel rendelkezik a 
mellékelt munkatervben 
meghatározottak szerint . 
Kezdeményezi a működési terület 
megállapítását  a katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszternél.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

32/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgárőr Egyesület 
Szentgotthárd 2006. évben végzett 
lelkiismeretes munkáját elismeri és 

három tagját, nevezetesen: Molnár 
Imre Szentgotthárd, József Attila u. 
5. sz. alatti, Orsós János 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. 
sz. alatti és Horváth Tibor 
Magyarlak, Kossuth L. út 137. sz. 
alatti lakosokat személyenként nettó 
10.000.-Ft (azaz: tízezer forint) 
pénzjutalomban részesíti a 2007. évi 
költségvetés kitüntetési kerete 
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
             Jakabné Palkó Edina 
             Pénzügyi irodavezető

33/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a 
III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium  Diáksportkörének  2006. 
évben  biztosított  100.000,-  Ft-os 
támogatás  elszámolási  határidejét 
2006  december  15-ről,   2007. 
március 31-re módosítsák.
A módosítást a 2006. július 3-án kelt 
támogatási  szerződésen  át  kell 
vezetni.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

   Bedics Sándor igazgató

34/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  265/ 
2006.  sz.  határozatát  Pochán 
Miklós  alpolgármester 
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kérelme  alapján  az  alábbiak 
szerint módosítja:
A  határozat  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Pochán 
Miklós  társadalmi 
megbízatású  alpolgármester 
tiszteletdíját 2007. március 1.  
napjától  108.000-  Ft/  hó 
összegben állapítja meg.
A  határozat   2.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Pochán 
Miklós  társadalmi 
megbízatású  alpolgármester 
költségátalányát  2007. 
március  1.  napjától  24.000- 
Ft/  hó  összegben  állapítja 
meg.

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  296/ 
2006.  sz.  határozatát   2. 
pontját  Bugán  József 
alpolgármester  kérelme 
alapján  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete   Bugán 
József  társadalmi 
megbízatású  alpolgármester 
tiszteletdíját 2007. március 1.  
napjától  108.000-  Ft/  hó 
összegben,  költségátalányát  
24.000-  Ft/  hó  összegben 
állapítja meg.
Határidő: az  átvezetésekre 
2007. március 01.

Felelős: Hegyiné  Glanz 
Zsuzsanna

35/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  megbízatásának 
időtartamára  a  helyi  szociális 
kerekasztal  tagjai  sorába 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
részéről Dömötör Sándor képviselőt 
delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

36/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

    A   Képviselő-testület  a 
szentgotthárdi  3966  hrsz-ú, 
3672m2 alapterületű  és  a 
szentgotthárdi 3974 hrsz-ú, 4215 
m2 alapterületű,  kivett 
beépítetlen  terület  megnevezésű 
ingatlanokban  lévő  4/12  –  4/12 
tulajdoni  részarányát  megfelelő 
ajánlat hiányában nem értékesíti.

Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős:  Tófeji  Zsolt  vezető-
tanácsos

37/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

 A  Képviselő  testület  elvi 
hozzájárulást  ad  ahhoz,  hogy  a 
szentgotthárdi,  1469/4  hrszú,  1/1 
arányban  az  Önkormányzat 
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tulajdonában álló ingatlanból Pintér-
Trans BT. (Szentgotthárd, Rákóczi u. 
2.) által írt kérelmében megjelölt kb. 
150-160  m2-es  -  területrész 
kiméretésre és értékesítésre kerüljön. 
Az ingatlan eladási árát forgalmi 
értékbecslés alapján a következő 
ülésen határozza meg.
Az értékbecsléssel a VÉ-KO TERV 
BT-t bízza meg.
Határidő a közlésre azonnal, 
értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

38/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  A  Képviselőtestület  a 
nemesmedvesi 32/1 hrsz-ú, 940 m2 

alapterületű,  kivett  áruház 
megnevezésű,  1/1  arányban 
tulajdonában  álló  belterületi 
ingatlant  megfelelő  ajánlat 
hiányában nem értékesíti. 
2./ Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  nemesmedvesi 
32/1  hrsz-ú,  940  m2 alapterületű, 
kivett  áruház  megnevezésű,  1/1 
arányban  tulajdonában  álló 
belterületi  ingatlant  az 
Önkormányzat  vagyonáról  szóló 
többször  módosított  4/2001.  (II.1.) 
ÖKT  rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés 
szerint  a  helyben  szokásos  módon 
(Városi  TV,  helyi  újság,  helyi 
honlap.) meghirdeti eladásra.  
Az  eladási  ár  bruttó  1.600  e/  Ft. 
Ajánlatok  beérkezési  határideje: 
2007.  március  16.  Az  ajánlatokat 
konkrét  összeg  (forint) 
megjelölésével fogadjuk el.

Az ingatlan eladásáról  a Képviselő-
testület  a  legjobb ajánlattevő javára 
dönt. 
Az  adás-vételi  szerződés 
elkészíttetése a vevő feladata. 
Az adás-vételi szerződés aláírásának 
végső  határideje  az  eladási  ajánlat 
kézhezvételét  követő  15  napon 
belül.  A  határidő  elmulasztása 
jogvesztő.   A  pályázat 
eredménytelen,  ha  ajánlat  nem 
érkezik  illetve  ha  a  beérkezett 
ajánlat(ok) nem értékelhető(k).
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji  Zsolt  vezető-
tanácsos

39/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának képviselő – 
testülete a az önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokban lakók 
lakbér- és vízdíjhátralékáról és a 
hátralékok behajtásáról tett 
intézkedésekről szóló beszámolót 
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki 
irodavezető

40/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

     A  Képviselőtestület  a 
Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  18. 
II/12.  szám  alatti  1359/2/A/13 
hrsz-ú 50 m2 alapterületű lakást 
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Mákos  József  Szentgotthárd, 
Széll  K.  tér  18.  II/13.  sz.  alatti 
lakos részére nem értékesíti. 

Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

41/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

 A Képviselőtestület a Szentgotthárd 
város  Önkormányzat  tulajdonában 
lévő  nem  lakás  céljára  szolgáló 
helyiségeknek,  valamint  a 
vagyonrendelet  és  a  közterület 
használatról  szóló  rendelet  hatálya 
alá  nem  tartozó  szerződésekkel 
érintett  területek  bérleti  díját  a 
következő évre a KSH által  közölt 
inflációs  rátának  megfelelő 
mértékben, 3,9 %-kal emeli meg.
Megbízza  a  bérbeadókat,  hogy  a 
bérlőkkel  a  bérleti  díjról  szóló 
szerződésmódosítási ajánlatot 2006. 
április  1-i  hatálybalépési  időponttal 
közölje ki. 
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős:Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

42/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  hozzájárul 
ahhoz,  hogy  a  Vasi  Volán  ZRt. 
Szombathely,  Körmendi  út  92., 
képviseletében:  Tóth  Andor 
vezérigazgató  és  az  Önkormányzat 
közt  2002.  március  20-án  kelt,  a 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. szám 
alatti 1572 hrsz. alatt nyilvántartott 
autóbusz  állomásra  vonatkozó 

bérleti  szerződés  2.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

„2.)  A  Szerződő  felek  a 
bérlemény   bérleti  díját 
1.700.-  Ft/hó  összegben 
határozzák  meg,  melyet 
évente a tárgyév március 31-
ig  a  KSH  által  kiadott  éves 
infláció  mértékéig 
megemelik. A Szerződő Felek 
úgy állapodnak meg, hogy  az 
önkormányzat  hozzájárul 
ahhoz, hogy a Bérlő a bérleti 
díj fejében a bérleményben és 
annak  közvetlen 
környezetében  állagmegőrző 
munkálatokat  végez,  a 
környező  járdákat  és 
területeket  rendben  tartja,  a 
szükséges  javítását  elvégzi 
(Pl.  épületen  kívüli 
részjárdák,  járdaszegélyek, 
autóbusz  beálló  helyek  és  a 
parkosított  környezet 
karbantartása,  javítása,  stb.) 
Ez   minden  év  márciusában 
az  Önkormányzat 
Polgármesteri  Hivatala 
Műszaki irodájának felmérése 
és  javaslata  alapján   kerül 
meghatározásra  a  Bérlő 
részére. A Bérlő képviselőivel 
egyeztetve  az  aktuális  évre 
vonatkozó  -  fent  leírt 
vállalásoknak  megfelelő  - 
elvégzendő  munkálatokról, 
javításokról. a Szerződő felek 
évente  közösen 
jegyzőkönyvet  vesznek  fel. 
Minden év   március  31-ig  a 
Bérlő  az elvégzett munkáról 
és a ráfordított költségekről is 
beszámol.  Amennyiben  a 
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bérlő  a  vállalt 
kötelezettségének  nem  tesz 
eleget,  úgy  az   éves  bérleti 
díjat  illetve ha a vállalt  éves 
feladatok  egy  részét  nem 
végezte  csak  el,  akkor  a 
bérleti  díjnak  az  el  nem 
végzett  feladattal  arányos 
százalékát  30  napon  belül 
megfizeti.  A bérleti  díj  meg 
nem  fizetéséig  a  következő 
évi  feladatokat  a  Szerződő 
felek nem határozhatják meg 
–  ebben az  esetben úgy kell 
tekinteni,  hogy  a  Bérlő  az 
adott  évre  feladatot  nem 
kíván /nem tud felvállalni és 
feladatellátás helyett a bérleti 
díjat kívánja megfizetni.”

A Bérleti szerződés többi pontja 
egyebekben  változatlan 
marad.

Határidő a  közlésre  azonnal, 
szerződésmódosításra 2007. március 
12. 
Felelős: Fekete  Tamás  műszaki 
irodavezető,  Tófeji  Zsolt  vezető-
tanácsos
2./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  6979.  számú 
Szentgotthárd  –  Zsidahegy  – 
Szentgotthárd  helyközi 
autóbuszvonalon  közlekedő, 
veszteségesen üzemeltethető járatok 
további közlekedtetése érdekében a 
ZRt.  által  kért  működési 
hozzájárulást nyújtani nem tud. 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

43/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./ A Képviselő – testület ismételten 
elrendeli a szentgotthárdi 36/A/1 
hrsz-ú,  152  m2 alapterületű, 
természetben  Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 3. fsz. 1. sz. alatti, 
jelenleg  bérbeadás  útján 
hasznosított  üzlethelyiség 
eladásra  való  meghirdetését  a 
Vas Népe cimű lapban.
A Szentgotthárd, Kossuth L.u. 3. 
fsz.  1.  sz.  alatti  36/A/1  hrsz-ú 
ingatlan  irányára:  bruttó 
54.000.000.-Ft, 
A  pályázat  benyújtásának 
határideje 2007. március19. 
Az  adásvételi  szerződés  a 
legmagasabb vételi ajánlatot tevő 
pályázóval  kerül megkötésre.  Az 
adásvételi  szerződés 
megkötésének  határideje  az 
elbírálás közlését követő 7 napon 
belül.  A  vételárat  az  adásvételi 
szerződés megkötésétől számított 
8  banki  napon  belül  egy 
összegben  kell  megfizetni. Az 
önkormányzat  az  értékesítési 
ajánlatához kötöttségét kizárja. 
A  kiíró  fenntartja  magának  a 
jogot,  hogy  számára  megfelelő 
ajánlat  hiányában  a  pályázatot 
eredménytelennek  nyilvánítsa  és 
új  pályázat  kiírásáról  döntsön. 
Amennyiben  az  elfogadott 
legjobb  ajánlati  árat  követő 
ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati 
ár  90%-át,  a  kiíró  a  pályázók 
között nyilvános ártárgyalást tart. 
Az  ártárgyalásról  a  kiíró  azokat 
az  ajánlattevőket  hívja  meg, 
akiknek  az  ajánlati  ára  a 
legmagasabb  ajánlati  ár  90%-át 
elérte.  A  nyilvános  ártárgyalás 
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időpontjáról,  helyszínéről  és 
feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Több  elfogadott  pályázat  esetén 
amennyiben  a  legmagasabb  árat 
ajánló nem köt szerződést, úgy a 
2.  és  a  3.  ajánlatot  adóval  köt 
szerződést az eladó.

2./  A  Képviselő  –  testület  a 
szentgotthárdi 1031/A/1 hrsz-
ú,  Szentgotthárd,  Kossuth  L. 
u.  26.  szám  alatti,  1/1 
arányban  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzat 
tulajdonában  álló 
üzlethelyiség  megnevezésű 
ingatlanát nem értékesíti.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre  azonnal, 
szerződéskötésre 7 napon belül

44/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

     Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete   a 
Szentgotthárd,  Kossuth  L.  u.  2. 
fsz. 4. sz. alatti a szentgotthárdi 
1056/1/A/4  hrsz-ú 
üzlethelyiséget az Önkormányzat 
vagyonáról  szóló  többször 
módosított  4/2001.  (II.1.)  ÖKT 
rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés 
szerint  a  helyben  szokásos 
módon  (Városi  TV, 
Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtáblája,  helyi  honlap.) 
meghirdeti  eladásra.  Az  eladási 
ár  nettó  7.068.000.-  Ft. 
Pályázatok beérkezési határideje: 
2007. március 16. A pályázatokat 
konkrét  összeg  (forint) 
megjelölésével fogadjuk el.

A  pályázatok  elbírálásának 
határideje  a  2007.  márciusi 
testületi ülés.
Az  adásvételi  szerződés  a 
legmagasabb vételi ajánlatot tevő 
pályázóval  kerül megkötésre.  Az 
adásvételi  szerződés 
megkötésének  határideje  az 
elbírálás közlését követő 7 napon 
belül.  Az  adás-vételi  szerződés 
elkészíttetése a vevő feladata. 
A  vételárat  az  adásvételi 
szerződés megkötésétől számított 
8  banki  napon  belül  egy 
összegben kell megfizetni. 
 Önkormányzat  az  értékesítési 
ajánlatához kötöttségét kizárja.  
A  kiíró  fenntartja  magának  a 
jogot,  hogy  számára  megfelelő 
ajánlat  hiányában  a  pályázatot 
eredménytelennek  nyilvánítsa  és 
új  pályázat  kiírásáról  döntsön. 
Amennyiben  a  legjobb  ajánlati 
árat  követő  ajánlati  ár  eléri  a 
legjobb ajánlati ár 90%-át, a kiíró 
a  pályázók  között  nyilvános 
ártárgyalást   tart.  Az 
ártárgyalásról  a  kiíró  azokat  az 
ajánlattevőket hívja meg, akiknek 
az  ajánlati  ára  a  legmagasabb 
ajánlati  ár  90%-át  elérte.  A 
nyilvános  ártárgyalás 
időpontjáról,  helyszínéről  és 
feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a 
legmagasabb árat ajánló nem köt 
szerződést,  a  2. és a 3. ajánlatot 
adóval köt szerződést az eladó ha 
az ajánlataik elérik az irányárat.

Határidő a közlésre azonnal, 
Felelős:Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
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45/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő  - 
testülete  a  Szentgotthárd,  Hunyadi 
u.  3/B.  fsz.  1.  sz.  alatti  1386/A/14 
hrsz-ú,  önkormányzati  tulajdonban 
lévő  69  m2 alapterületű 
üzlethelyiséget  bérbeadásra a 
helyben  szokásos  módon  /  Városi 
TV,  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtáblája,  Polg.Hiv.  honlapján) 
/ meghirdeti.
A pályázatra  a  kiinduló  minimum 
bérleti díj: bruttó 1.576.- Ft/m2. 
A bérlet időtartama 5 év. 
A  pályázatnak  tartalmaznia  kell  a 
helyiségben  folytatandó 
tevékenységet.
A  Képviselőtestület  a  legjobb 
ajánlattevő javára dönt. Amennyiben 
a  legjobb  ajánlattevővel  a 
szerződéskötés  nem  valósul  meg, 
úgy a soron következő ajánlattevővel 
történik  meg  a  szerződéskötés.  A 
bérleti  ajánlatot  forintra 
megnevesítve  kérjük  benyújtani.  A 
pályázat  beérkezésének  határideje 
2007.  március  16.  A  pályázóknak 
vállalniuk kell a 3 havi bérleti díjnak 
megfelelő  óvadék  megfizetését  is  a 
bérleti  szerződés  megkötésével 
egyidejűleg.
Eredménytelen  pályázat  esetén  a 
Képviselőtestület új pályázatot ír ki.
Határidő : a közlésre azonnal, 
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

46/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) A  Képviselő  –  testület 
elrendeli  annak  vizsgálatát,  hogy  a 
Szentgotthárd,  Hunyadi  úton  most 
elkészült  társasházban   a  2005. 
évben megkötött megállapodásoknak 
megfelelően  történt-e  az 
üzlethelyiségek  kialakítása.  Ehhez 
pontosan fel kell mérni az elkészült 
helyiségek  méreteit.   Ezt  követően 
meg  kell  állapodni  az  esetleges 
eltérések  miatti  rendezés  módjáról. 
Addig  a  társasház  alapító  okiratát 
aláírni,  további  megállapodásokat 
megkötni nem lehet. 
Határidő: azonnal
Beszámoló  és  az  esetleges 
intézkedési  terv  előkészítése:  2007. 
márciusi testületi ülés
Felelős:Fekete  Tamás  Műszaki 
Irodavezető
2.) Az üzlethelyiségek értékbecslését 
a  használatbavételi  engedély 
kiadását  követően  haladéktalanul  el 
kell  készíttetni.  Az  üzlethelyiségek 
értékét  a  megépített  állapotból 
kiindulva  meg  kell  határozni.  Az 
esetleges  értékkülönbözet 
rendezéséről külön intézkedési tervet 
kell  készíteni.  Addig  a  Társasházi 
Alapító  Okiratot,  egyéb 
megállapodásokat aláírni nem lehet. 
A  Képviselő-testület  az 
értékbecsléssel a Kiss Albert Tervező 
BT értékbecslőt  (Körmend,  Mátyás 
Király u. 1.) bízza meg. Amennyiben 
az ingatlanok értékesítésre kerülnek, 
úgy  ez  az  értékbecslés  jelenti  az 
értékesítéshez  szükséges 
értékbecslést. 
Határidő: a  használatbavételi 
engedély  jogerőssé  válását  követő 
testületi ülés
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Felelős: Fekete  Tamás  Műszaki 
irodavezető

47/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  egyetért  azzal,  hogy  a 
Szentgotthárd  mellett  megvalósítani 
szándékozott  környezetre  káros 
szemétégető  beruházás  elleni 
tiltakozásképpen  szolidaritási 
nyilatkozat  kerüljön 
megfogalmazásra.  Szentgotthárd 
Város  önkormányzata  köszönettel 
veszi   Szombathely  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  által 
felajánlott  segítséget,  mely  szerint 
Szombathely  Megyei  Jogú  Város 
önkormányzata   testvérvárosai 
részére  szolidaritási  nyilatkozatot 
fogalmaz és küld meg. 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  képviselő  – 
testülete  maga  is  tiltakozó 
szolidaritási  nyilatkozatot  fogalmaz 
meg  és   egyúttal  felhatalmazza 
Viniczay  Tibor  polgármestert  és 
Bugán József  alpolgármestert,  hogy 
Szentgotthárd  testvérvárosai,  az 
olaszországi  Tarvisio,  a 
németországi  Walldürn  és  a 
szlovéniai  Izola  városa  felé   a 
szolidaritási  nyilatkozatot 
megküldje,  azok  aláírására  a 
testvérvárosokat  felkérje.   A 
visszaérkező  nyilatkozatokat  el  kell 
juttatni  a  Települési 
Önkormányzatok  Országos 
Szövetségéhez  és  Brüsszelbe,  a 
Régiók  Bizottságának  elnöke 
részére,  valamint  lehetőség  szerint 

egyéb fórumokhoz is.  A nyilatkozat 
kiegészül  a  Lapincs  folyó  só 
terhelése tervezettel.
Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

 Bugán József alpolgármester

48/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  Dr.  Lakosi  György 
háziorvos felmondását a felek között 
fennálló megállapodás  alapján nem 
tekinti felmondásnak.  
Határidő : azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
             Dr.Lakosi György háziorvos
2./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata fellebbezéssel él Dr. 
Lakosi György működtetési jogának 
megszüntetésével kapcsolatban a Vas 
Megyei  Orvosi  Kamara  HM-
1/2007.számú  és  az  ÁNTSZ 
Körmendi,  Őriszentpéteri, 
Szentgotthárdi,  Vasvári  Kistérségi 
Intézete által kiadott 638-2/2007.sz., 
638-3/2007.sz.  határozatokkal 
szemben,  ,  mivel  a  határozatok  az 
Önkormányzat jogos érdekét sértik.
Határidő: azonnal
Felelős  : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
3./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete 
kötelezi   Dr.  Lakosi  György 
háziorvost,  hogy  a  jogviszony 
felmondása esetén az érvényben lévő 
1995.  március  31-én  kötött 
megállapodás  alapján  6  hónapos 
felmondási idő alatt a területi ellátási 
kötelezettséggel  járó   felnőtt 
háziorvosi szolgáltatást lássa el. Dr. 
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Lakosi  György  háziorvos  köteles 
részt  venni  az  ügyeleti  ellátásban, 
köteles  a  megállapodás előírásainak 
megfelelő  ápolót  alkalmazni,  a 
szerződés  hatályosulása  során  az 
Önkormányzattal működjön együtt .
Határidő: azonnal 
FelelősViniczay Tibor  polgármester

  Dr. Lakosi György háziorvos
4./Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete 
kötelezi  Dr.  Lakosi  György 
háziorvost, hogy a jelenlegi körzetre 
vonatkozó  finanszírozási  szerződést 
2007.  március  8-ig  kösse  meg  a 
MEP-el .
Határidő: azonnal
Felelős:Dr. Lakosi György háziorvos


