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2007. MÁRCIUS 28.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALO M

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
12/2007.(III.29.)ÖKT.r.

A 2006. évi zárszámadásról

4.

13/2007.(III.29.)ÖKT.r.

Az önkormányzat vagyonáról szóló többször
módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet
módosításáról.

5.

14/2007.(III.29.)ÖKT.r.

Helyi környezetvédelmi szabályokról szóló
22/2001.(VI.28.)ÖKT rendeletének módosításáról.

6.

15/2007.(III.29.)ÖKT.r.

A temetőkről és temetkezésekről szóló
35/2000.(X.26.) sz. ÖKT rendeletének
módosításáról.

7.

16/2007.(III.29.)ÖKT.r.

A Széll Kálmán téri épületek közterület felöli
homlokzatának karakterszabályozó, értékmegőrző védelméről szóló 33/2000.(X.26.)ÖKT
rendelet módosításáról.

7.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
54/2007.(III.28.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy
éves társadalmi-gazdasági programja, munkaterv módosítása.

18.

55/2007.(III.28.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2006.
évi költségvetésének zárszámadása.

18.

56/2007.(III.28.)

Értékelés az Önkormányzat 2006. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról.

18.

57/2007.(III.28.)

Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszá-

18.
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mának meghatározása.
58/2007.(III.28.)

Városi Óvoda intézményirányítási programja.

19.

59/2007.(III.28.)

III. Béla Szakképző Iskola Minőségirányítási
programja.

19.

60/2007.(III.28.)

III. Béla Szakképző Iskola Alapító Okirat módosítása.

19.

61/2007.(III.28.)

III. Béla Szakképző Iskola kérelme.

19.

62/2007.(III.28.)

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2007. évi
munkaterve.

20.

63/2007.(III.28.)

Kistérségi Társulási megállapodás módosítása.

20.

64/2007.(III.28.)

Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetése.

20.

65/2007.(III.28.)

Vas megyei Önkormányzat véleménykérése
megyei intézmény átszervezéséhez.

20.

66/2007.(III.28.)

Újság megjelentetése.

21.

67/2007.(III.28.)

2007. évi diáksport, szabadidő sport támogatások felosztása.

21.

68/2007.(III.28.)

2007. évi közbeszerzési terv elfogadása.

21.

69/2007.(III.28.)

Rába folyón szlalom pálya és vízi erőmű
kialakítása.

21.

70/2007.(III.28.)

Partium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
támogatása.

22.

71/2007.(III.28.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díja.

22.

72/2007.(III.28.)

Eladási ár meghatározása. (Pintér-Trans Bt.)

22.

73/2007.(III.28.)

Eladási ár meghatározása. (Dalmex Kft.)

22.

74/2007.(III.28.)

Nemesmedves 32/1 hrsz-ú terület értékesítése.

23.

75/2007.(III.28.)

Szilárd burkolatú, önkormányzati tulajdonú
utak felújítására pályázat benyújtása.

23.
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76/2007.(III.28.)

Vörösné Gyurits Anett úthasználati kérelme.

24.

77/2007.(III.28.)

CÉDE pályázat.

24.

78/2007.(III.28.)

Értékesítésre javasolt ingatlanok.

24.

79/2007.(III.28.)

Első lakáshoz jutók támogatása.

25.

80/2007.(III.28.)

Szentgotthárd, Kossuth Lajos u.3.fsz.1.sz.25.
alatti üzlethelyiség értékesítése.

25.

81/2007.(III.28.)

Szentgotthárd, Kossuth Lajos u.2.fsz.4.sz.
alatti üzlethelyiség értékesítése.

25.

82/2007.(III.28.)

Szentgotthárd, Hunyadi u.3/B.fsz.1.2.sz.
alatti üzlethelyiségek eladása, bérbeadása.

26.

83/2007.(III.28.)

A Hunyadi út 1574 hrsz-ú ingatlanon lévő
4 db üzlethelyiség.

26.

84/2007.(III.28.)

Gotthárd-Therm Kft. hitelügye.

27.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2007.(III.29..) sz. ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2006. évi
zárszámadásáról

2007. MÁRCIUS 28.

1.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetésének
bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat:
4.600.570 e/Ft,
módosított
bevételi
előirányzat:
4.777.574 e/Ft,
bevételi teljesítés:
4.067.349 e/Ft.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában
kapott felhatalmazás alapján a többször módosított,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2006. évi
költségvetéséről
szóló
8/2006.(II.24.)
sz.
rendeletének végrehajtásáról a következők szerint
rendelkezik:
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Bevételi jogcím
Működési bevételek
Önkorm. Költségvet. tám.
Felhalm. és tőke jell. bev.
Támogatás értékű bevétel
Végelegesen átvett pénze.
Támogatások, kölcsönök
visszatér. értékpapír ért.
Hitelek
Pénzmaradvány
Pénzmaradvány elvonás

Eredeti előirányzat
916.999
220.074
360.070
514.248
439.491
5

Módosított előir.
1.096.968
273.070
360.838
592.501
371.645
5

2.149.683

2.042.572
39.975

(3) A bevételi főösszeget az 1.sz., 2.sz., és 4.sz.
mellékletek tartalmazzák.
2.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetésének
kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

e/Ft
Teljesítés
1.012.809
273.070
197.765
542.387
361.387
93
1.636.177
41.818
1.843

eredeti kiadási előirányzat:
4.600.570 e/Ft,
módosított
kiadási
4.777.574 e/Ft,
kiadási teljesítés:
4.015.837 e/Ft.

előirányzat:

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
e/Ft
Kiadási jogcím
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni jutt.
Spec. célú támogatás
Felhalmozási kiadás
Felújítási kiadás
Felhalm. célú pe. átadás
Hosszú lejáratú kölcsön
Hiteltörlesztés
Pénzmaradvány visszafiz.
Tartalék

Eredeti előirányzat
419.590
130.592
453.070
1.227
432.586
689.939
15.200
1.818.048
561.796
78.522

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és
teljesítését az 1.sz., 2.sz., és a 3.sz. mellékletek

Módosított előir.
434.736
134.896
516.880
5.302
438.064
731.531
47.337
470.152
1.405.401
561.796
31.479

Teljesítés
423.852
131.411
469.960
5.302
435.300
565.114
36.032
369.552
1.078.237
499.234
1.843
-
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tartalmazzák.
3.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2006.
december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz.
melléklet
vagyonkimutatásban valamint a
vagyonleltárban szereplő adatok alapján:
Eszközök: 8.578.839 e/Ft
Források:
8.578.839 e/Ft-ban állapítja
meg.
4.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat, a
Német Kisebbségi Önkormányzat, és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/b. sz.
melléklet szerint tudomásul veszi.

2007. MÁRCIUS 28.

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2006. évi
felhalmozási pénzmaradványa 71.519 e/Ft
(melyből működésre került felhasználásra
42.178 e/Ft),
a működési pénzmaradvány: - 21.850 e/Ft.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi
pénzmaradványát - az (1) bekezdésben foglaltakra
tekintettel - alábbiak szerint hagyja jóvá:
Felhalmozási pénzmaradvány:
Működési pénzmaradvány:
Összes pénzmaradvány:
Felhasználható:

29.341
20.328
49.669
49.669

e/Ft
e/Ft
e/Ft
e/Ft.

5.§
(3) A felhasználható pénzmaradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési
szervenként az 5/a és 5/b mellékletek szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:
Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)
III. Béla Szakképző Iskola
Polgármesteri Hivatal
Rendelőintézet
Móra Ferenc Városi Könyvtár
Pénzmaradvány összesen:

25.765
15.291
6.990
1.623
49.669

6.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata befizetési
kötelezettsége a központi költségvetés felé:
jövedelem-differenciálódás mérséklése címén 7.556
e/Ft-t, normatív-, és normatív kötött felhasználású
támogatás címén 3.220 e/Ft, központosított
támogatás címén 47 e/Ft, összesen 10.823 e/Ft.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata részére a
2005.
évi
jövedelem-differenciálódás
mérséklésének korrekciójából adódó járandóság
2.458 e/Ft.
7.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített
beszámolóját a 6.sz., 7.sz., 8.sz. mellékletek szerint
hagyja jóvá.
8.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2006. évi létszámkeretet
a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

1. §.
A R. 15. § (2) bekezdése a következő mondattal
egészül ki:

„Nem kell értékesítésre meghirdetni
telekhatár rendezés esetén a telekhatár
rendezés miatt elidegenítésre kerülő
ingatlanrészt.”
2.§.
A rendelet egyebekben változatlan marad.
3. §.
A rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2007.03.29.

9.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat által 2006. évben
nyújtott közvetett támogatások összegeit a 11. sz.
melléklet szerint fogadja el.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2007. (III.29.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata helyi
környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. (VI.28.) ÖKT rendeletének
módosításáról.

10.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat által felvett hitelek
állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 12.
sz. melléklet szerint fogadja el.

1.§.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 22/2001. /VI.28./ ÖKT. Rendelete
(továbbiakban: R.) 1.§. g) pontja helyébe az alábbi
g) pontot lépteti:

11.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2006. évi
egyszerűsített beszámolóját az államháztartás
szervezetei
beszámolási
és
könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/200.
(XII.24.)
Kormányrendelet
45/B.
§
(8)
bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1)
bekezdésének megfelelően kell közzé tenni.

g) veszélyes hulladék: a hulladék-gazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § b) pontja
szerinti hulladék

12. §
A rendelet 2007. március 28-án lép hatályba.
Kihirdetve: 2007.03.29.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének
13/2007. (III.29.) ÖKT rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata vagyonáról
szóló
többször módosított 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet
(továbbiakban R.) módosításáról

2.§.
A R. az alábbi 2/C §-sal egészíti ki:
2/C. §
Hordozható elemek és akkumulátorok szelektív
gyűjtőedényekbe való gyűjtésének rendje
(1) A hulladékká vált hordozható

elemek és akkumulátorok átvételére
és visszagyűjtésére az
Önkormányzat köteles
megállapodást kötni a jogszabályi
előírásoknak megfelelő
szolgáltatóval (Továbbiakban
Gyűjtőponti Szolgáltató)..
(2) A hordozható elemek és
akkumulátorok szelektív
gyűjtőedényekbe gyűjtésének
érdekében önkormányzati

gyűjtőpontokat (Továbbiakban
Gyűjtőpontok) kell létesíteni,
melyek felsorolását a R.4. számú
melléklete tartalmazza.
(3) A Gyűjtőpontokon a Gyűjtőponti
Szolgáltató által biztosított, a
mindenkori jogszabályi
előírásoknak megfelelő, lezárt
speciális szelektív gyűjtőedényeket
kell elhelyezni. A gyűjtőedényen az
abba bedobható hulladék fajtáját jól
láthatóan és olvashatóan jelezni
kell.
(4) A gyűjtőpontokra a gyűjtőedények
kihelyezése, a gyűjtőedények
rendszeres ürítése és elszállítása
továbbá tisztántartása a mindenkori
Gyűjtőponti Szolgáltató feladata.
(5) A gyűjtőpontokon kihelyezett
gyűjtőedényekbe kell elhelyezni a
hulladékká vált hordozható
elemeket és akkumulátorokat. A
gyűjtőedénybe más hulladék egyéb
dolog bedobása, beöntése TILOS!
Ha a bedobni kívánt hulladék az
edény nyílásán bármilyen okból
nem fér be, azt a gyűjtőponton
hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles
visszaszállítani.
3. §.
A R. az alábbi 4. számú melléklettel egészül ki:
4. számú melléklet a 22/2001. (VI. 28.) ÖKT.
Rendelethez

A használt elem gyűjtőpontok
elhelyezkedése Szentgotthárdon
1. Polgármesteri Hivatal (9970
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
11.)
2. Vörösmarty Mihály Gimnázium
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán
tér 1.)
3. III. Béla Szakképző Iskola (9970
Szentgotthárd, Honvéd út 10.)
4. Széchenyi István Általános Iskola
(9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7.)
5. Arany János Általános Iskola (9970
Szentgotthárd, Arany J. út 2.)
6.

Városi Óvoda (9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. utca 12.)

4. §.
A R. többi részei változatlanul maradnak.
5. §.
Jelen rendelet 2007. április 01-én lép hatályba.
Kihirdetés napja: 2007.03.29.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének
15/2007. (III.29.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata A temetőkről
és temetkezésekről szóló
35/2000. (X.26.) számú ÖKT rendeletének
módosításáról.
1.§.
A R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2.
számú mellékletet lépteti:

„Szentgotthárd város önkormányzatának tulajdonában lévő temetőkben a vállalkozók
részére felszámításra kerülő szolgáltatási díjak
Megnevezés:
Ravatal
Díszvilágítás, szőnyeg, örökláng
(2 db)
Gyászzene, mikrofonhasználat
Sírásás
Sírmélyítés
Exhumálás:
0-5 év közötti elhunyt esetén
5-10 év közötti elhunyt esetén
10-15 év közötti elhunyt esetén
15 év felett elhunyt esetén

Nettó díj

ÁFA

5.000,- Ft
2.000,- Ft

1.000.- Ft
400.- Ft

Ténylegesen fizetendő
díj (bruttó összeg)
6.000.- Ft
2.400.- Ft

2.500,- Ft
14.000,- Ft
6.000,- Ft
41.000,- Ft
35.700,- Ft
31.500,- Ft
28.400,- Ft

500.- Ft
2.800.- Ft
1.200.- Ft

3.000.- Ft
16.800.- Ft
7.200.- Ft

8.200.- Ft
7.140.- Ft
6.300.- Ft
5.680.- Ft

49.200.- Ft
42.840.- Ft
37.800.- Ft
34.080.- Ft

Hűtési díj naponta
Temetés alatti felügyelet (2 óra)
Koszorú leszedés, elszállítás
Urnasír ásás:
Ügyintézés
Elhunyt átvétele, azonosítás
Harangozás
Hantolás I-es sír
Hantolás II-es sír
Keretbeásás

1.100,- Ft
2.000,- Ft
3.000,- Ft
3.700,- Ft
5.500,- Ft
6.500,- Ft
1.800,- Ft
4.200,- Ft
5.700,- Ft
10.000,- Ft

2. §.
A R. többi részei változatlanul maradnak.
3. §.
Jelen rendelet 2007. április 01-én lép hatályba.

220.- Ft
400.- Ft
600.- Ft
740.- Ft
1.100.- Ft
1.300.- Ft
360.- Ft
840.- Ft
1.140.- Ft
2.000.- Ft

1.320.- Ft
2.400.- Ft
3.600.- Ft
4.440.- Ft
6.600.- Ft
7.800.- Ft
2.160.- Ft
5.040.- Ft
6.840.- Ft
12.000.- Ft

kiegészülnek az alábbiakkal: A jobb oldali
üzletportált a bal oldalival azonos szélességgel,
tengelyes bejárattal kell kialakítani, a függőleges
lizéna visszaépítése nélkül, a kvádervakolat
végigvezetésével.

Kihirdetés napja: 2007.03.29.

Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselőtestületének
16/2007. (III.29.) ÖKT rendelete
A Széll K. téri épületek közterület
felöli homlokzatának
karakterszabályozó, értékmegőrző
védelméről szóló 33/2000. ( X.26.)
ÖKT rendelet (továbbiakban R.)
módosításáról
1.§
(1) A R. mellékletének a Szentgotthárd, Széll K.
tér 10. számú, 1368. hrsz-ú ingatlanra
meghatározottak közül hatályon kívül kerül a 4.
tengely visszaépítendő ablaknyílás. Szövegrész.
(2) R. mellékletének a Szentgotthárd, Széll K. tér
10. számú, 1368. hrsz-ú ingatlanra meghatározottak

(3) A R. Szentgotthárd, Széll K. tér 10. számú 1368
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Nyugati térfal
megnevezésű dokumentum helyébe a jelen rendelet
(2) bekezdésben rögzítetteket tartalmazó módosított
Nyugati térfal megnevezésű dokumentum lép.
2.§
A R. egyebekben változatlanul érvényes
3.§
A jelen rendeletmódosítás a kihirdetése napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2007.03.29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
54/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete a 330/2006. számú
határozatának mellékletében elfogadott
SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 2007.ÉVI
MUNKATERV- ét módosítja.
A „ Szentgotthárd Város
Önkormányzatának négy éves társadalmi –
gazdasági programja” c. napirendet a 2007.
áprilisi ülésén, „Az ifjúság helyzete
Szentgotthárdon. Beszámoló a
szentgotthárdi tanulóifjúság egészségi
állapotáról korábban hozott döntések
végrehajtásáról” c. anyagot a 2007. júniusi
ülésén tűzi napirendre.
55/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
A Képviselő-testület Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2006. évi Zárszámadásáról
szóló könyvvizsgálói jelentés záradékában
foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pochán Miklós alpolgármester
56/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.) a 2006.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
2.)

azonnal
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

felkéri
a
Nyugat-dunántúli
Regionális
Munkaügyi Központ Szombathelyi Regionális
Kirendeltsége Szentgotthárd vezetőjét, hogy a
városban működő munkáltatók körében
végezzen felmérést a nyári diákmunka

lehetőségeiről, s erről a diákokat a helyi
médián keresztül, illetve a Kirendeltségen
tájékoztassa.
Határidő:
2007. május 31.
Felelős:
felkérés alapján:
Bartakovics Attila Kirendeltség vezető
57/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kezdeményezi a fenntartó Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulásnál, hogy a Városi Óvodában a
2007/2008-as tanévben indítható csoportok
számát összesen 12 csoportban határozza
meg – Szentgotthárd 11 csoport ,
Rábatótfalu 1 csoport . A székhely óvoda
11 csoportjából 1 csoport továbbra is
határozott időre, 2007. szeptember 1-jétől
2008. június 30-ig működhet.
A csoportok maximális csoportlétszáma az
oktatási törvény által meghatározott 25 fő.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Kovács Tiborné óvodavezető
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kezdeményezi a fenntartó Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulásnál, hogy a Szentgotthárdi
Integrált Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Arany János és Széchenyi István Általános
Iskola intézményegységeiben 2-2 első
osztály indítását határozza meg.
Az induló első osztályok létszámát a
törvényi előírásoknak megfelelően max. 26
főben engedélyezi. A felvétel az intézmény
Alapító Okiratában meghatározott rend
szerint történik.
Határidő: azonnal

Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Pénzes Tibor igazgató

9-10. osztály 30 fő, 9-13. évfolyam max.
35 fő.

3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kezdeményezi a fenntartó Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulásnál, hogy a Szentgotthárdi
integrált Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Arany János és Széchenyi István Általános
Iskola intézményegységeiben a napközis
csoportok száma a tényleges napközis
beíratást követően, a májusi testületi ülésen
kerüljön meghatározásra.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Bedics Sándor igazgató

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Pénzes Tibor igazgató
4./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kezdeményezi a fenntartó Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulásnál, hogy a Szentgotthárdi
Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban a 2007/2008-as tanévben
két első osztályt indíthasson.
A nyolcévfolyamos képzésen a maximális
osztálylétszám: 30 fő; a 0. évfolyamos
nyelvi előkészítő osztály max. létszáma
szintén 30 fő.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Pénzes Tibor igazgató
5./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
intézményében a 2007/2008-as tanévben a
szakközépiskolai
és
a
szakiskolai
képzésben is 2-2 osztály indítását
engedélyezi. A szakközépiskolai képzés 2
osztálya közül egy 0. évfolyamos nyelvi
előkészítő osztály indításához járul hozzá.
Az osztályok maximális létszáma az
oktatási
törvényben
meghatározottak
szerint: 0. évfolyam és szakiskolai képzés

58/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának,
hogy a Városi Óvoda Intézményi
Minőségirányítási Programját a melléklet
szerint hagyja jóvá.
Határidő : azonnal
Felelős : Dr. Krajczár Róbert irodavezető
59/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola
és
Kollégium
Intézményi
Minőségirányítási Programjának 1. sz.
melléklet szerinti kiegészítését jóváhagyja.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy az
intézményben
a
dokumentumban
foglaltaknak megfelelően járjanak el az
értékeléseknél.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Bedics Sándor igazgató
60/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium Alapító Okiratának
módosítását az 1. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős : Viniczay Tibor polgármester
Bedics Sándor igazgató

61/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
intézményében a felsőfokú szakképzés:
gépipari
mérnökasszisztens
képzés
bevezetését támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős : Bedics Sándor igazgató
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
bevezetendő felsőfokú képzésre 2007.
évben fedezetet nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató
62/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület 2007. évi munkatervét
jóváhagyja. Felkéri az Egyesület elnökét és
a Munkacsoport vezetőjét a munkatervben
megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős : Szalainé Kiss Edina elnök
Tóth Andrea Klára
munkacsoport vezető

Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Határidő: azonnal

63/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és
térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának 2. számú melléklet szerinti
módosítását jóváhagyja azzal a módosítással,
hogy a 2. sz. melléklet közoktatásra

vonatkozó része így változzon: „1.
Központi
költségvetési
támogatások,
hozzájárulások igénylése a mindenkor
hatályos költségvetési törvény- és az ehhez
kapcsolódó rendeletek szerint történik. A
melléklet 3. pontja 2. pontra változik.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosítás
aláírására.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Határidő: azonnal

64/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint alapító a Vas
Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány
céljai megvalósításának lehetetlenné válása
miatt
egyetért
a
Közalapítvány
megszüntetésével és kezdeményezi a Vas
Megyei Bíróságnál a Közalapítvány
megszüntetését.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és
térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának 2. számú melléklet szerinti
módosítását jóváhagyja azzal a módosítással,
hogy a 2. sz. melléklet közoktatásra

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

vonatkozó része így változzon: „1.
Központi
költségvetési
támogatások,
hozzájárulások igénylése a mindenkor
hatályos költségvetési törvény- és az ehhez
kapcsolódó rendeletek szerint történik. A
melléklet 3. pontja 2. pontra változik.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szombathelyi
székhelyű Markusovszky L. Kórház és a
szentgotthárdi székhelyű Rehabilitációs
Kórház integrálásáról, valamint az újonnan
létrejött integrált intézmény szentgotthárdi
székhelyéről
az
alábbi
véleményt

Felhatalmazza a Polgármestert a módosítás
aláírására.

65/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:

fogalmazza
meg
a
Vas
Megyei
Önkormányzat Közgyűlése számára:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
egyetért azzal, ha a Markusovszky L.
Kórház és a Szentgotthárdi Rehabilitációs
Kórház integrálása folytán létrejövő
intézmény székhelye a változást követően
Szentgotthárd városban legyen.
Határidő: azonnal
Felelős : Viniczay Tibor polgármester
66/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Civil
Fórum
tájékoztatását
városi
újság
megjelentetésének lehetősége tárgyában
tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület üdvözli az
ingyenesen megjelenő Gotthárdi KörKép
című városi-kistérségi közéleti havilap
ötletét,
egyúttal
biztosítja
a
szerkesztőbizottság tagjait arról, hogy a
lakosság minél hitelesebb tájékoztatása
érdekében
közérdekű
információival
mindenkor a lap rendelkezésére áll, de a
lap kiadásához 2007. évben anyagi
támogatást nem tud biztosítani.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert
irodavezető
67/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2007. évi diáksport és szabadidősport
támogatások felosztását az alábbiak szerint
fogadja el: diáksport alap mértéke 600 ezer
Ft, szabadidő sport mértéke 800 ezer Ft és
a Városi Diáksport Egyesület (DSE)
részére 600 ezer Ft.
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a

diáksport támogatás felosztását az 1.
számú mellékletben foglalt pályázatban
meghirdetettek szerint fogadja el
A támogatottakkal a beérkezett pályázatok
elbírálását követően szerződést kell kötni
és annak részletesen és tételesen el kell
számolni a támogatással.
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2007.évben a sportszervezési feladatok
ellátásával, továbbá a szabadidősport
szervezésével továbbra is a Szentgotthárdi
Sportbarátok Egyesületét bízza meg az
előterjesztés 2. számú mellékletében
meghatározott tartalommal azzal, hogy az
egyesülettel szerződést kell kötni és e
támogatással tételesen és részletesen el kell
számolni.
Határidö: 1./ pontra azonnal
2./ pontra:2007. május 10.
3./ pontra: azonnal
Felelös:
2./ pontért: Dr. Krajczár
Róbert irodavezetö,
1./ és 3./ pontért: Dr.
Dancsecs Zsolt jegyzö
Jakabné
Palkó Edina irodavezető
68/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
2007.
évi
közbeszerzési tervről szóló tájékoztatót
tudomásul vesz, az Önkormányzat
melléklet szerinti 2007. évi közbeszerzési
tervét megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
69/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rába folyó
szentgotthárdi szakaszán vadvízi

szlalompálya és ehhez kapcsolódóan egy
vízi erőmű kialakításának lehetősége
tárgyában megvalósíthatósági tanulmány
készítésével egyetért és ehhez maximum
500 ezer Ft-ot biztosít a 2007. évi
költségvetés tervezési keret terhére.
2./
.Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rába folyó szentgotthárdi szakaszán
vadvízi
szlalompálya
és
ehhez
kapcsolódóan
egy
vízi
erőmű
kialakításának
lehetősége
tárgyában
készítendő megvalósíthatósági tanulmány
elkészültéig
a
62/2006
sz.
képviselőtestületi határozatban rögzítettek
Bio Wood Kft. (9961 Rábagyarmat, Kocsis
L. u. 3.) részére történő átruházása
tárgyában nem hoz döntést. A kérelem
elbírálására a tanulmány elkészülte után, az
abban foglaltak ismeretében tér vissza.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
70/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Partium Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény működési
hiány pótlása iránti fenntartói kérelmét
pénzügyi
fedezet
hiányában
nem
támogatja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Dr. Krajczár Róbert irodavezető
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a táncművészeti ág
néptánc
oktatását
fontosnak
tartja
Szentgotthárdon,
ezért
felkéri
a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Partium
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fenntartójával folytasson tárgyalásokat a
szentgotthárdi néptáncoktatás jövőbeni
lehetséges formáiról. A tárgyalásokba be
kell vonni a SZOI intézményegységeit,
különösen a Takács Jenő Zeneiskolát és

készíteni kell ezek eredményeiről egy
beszámolót a májusi testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Pénzes Tibor SZOI Igazgató
Korbacsics Tibor a Partium
fenntartója
71/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díját az 1. számú melléklet szerint
fogadja el
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
72/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
A Képviselő-testület a szentgotthárdi
1469/4 hrsz-ú ingatlanból a kiméretésre
kerülő, jóváhagyott területrészt bruttó
9.500 Ft/m2 áron értékesíti a Pintér Trans
BT. (Szentgotthárd, Rákóczi u. 2.) vevő
részére. A telekhatár módosításához
szükséges
változási
vázrajzok
elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel
kapcsolatosan felmerült költségek - az
értékbecslés költsége is - a vevőt terhelik.
A telekhatár módosításához szükséges
adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő
feladata.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
73/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
A Képviselőtestület a szentgotthárdi 2428
hrsz-ú, 6028 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant,
az Önkormányzat vagyonáról szóló
4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2)
bekezdés szerint a helyben szokásos
módon
(Polgármesteri
Hivatal

hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap)
meghirdeti eladásra.
Az eladási ár bruttó 15.100 ezer Ft.,
Ajánlatok beérkezési határideje: 2007.
április 16.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével kell megadni.
Az ingatlan eladásáról a Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének,
és a vételár egy összegben történő
befizetésének 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
74/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
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
és országos médiában: a Népszabadság.
Országos Napilapban meghirdeti eladásra.
Az eladási ár bruttó 1.600 ezer Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2007.
április 13. 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
75/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által az
önkormányzati
szilárd
burkolatú
belterületi
közutak
burkolatfelújításának
támogatására
kiírt
pályázati
felhívására
pályázat
benyújtásával a Szentgotthárd, Új utca
- Felső utca – Duxler utca -Madách
utca burkolatának felújítása érdekében.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a pályázati önerőt
maximum 2 550 060 - Ft mértékben a
2007. évi költségvetése céltartalékának
út-, híd felújítási pályázati önrész keret
terhére biztosítja.
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által az
önkormányzati
szilárd
burkolatú
belterületi
közutak
burkolatfelújításának
támogatására
kiírt
pályázati
felhívására
pályázat
benyújtásával a Szentgotthárd, Fővég
utca burkolatának felújítása érdekében.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a pályázati önerőt
maximum 7 908 000 - Ft mértékben a
2007. évi költségvetése céltartalékának
út-, híd felújítási pályázati önrész keret
terhére biztosítja
3.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által az
önkormányzati
szilárd
burkolatú
belterületi
közutak
burkolat-

felújításának
támogatására
kiírt
pályázati
felhívására
pályázat
benyújtásával a Szentgotthárd, Eötvös
utca -Vörösmarty utca burkolatának
felújítása érdekében. Szentgotthárd
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázati önerőt maximum 2
934 565 - Ft mértékben a 2007. évi
költségvetése céltartalékának út-, híd
felújítási pályázati önrész keret terhére
biztosítja
4.).Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2007. évi költségvetésben út-híd
felújítási céltartalékként elkülönített
10.000 e Ft pályázati önrészt kiegészíti
3.392.625.- Ft-tal a pályázati alap
terhére, amennyiben az 1-3. pontokban
nevesített mindhárom pályázat nyer.
A pályázati kiírás értelmében nem
támogatott munkák fedezetét 2007. évi
költségvetés út-híd keret terhére
biztosítja.
Határidő: 2007. április 16.
Felelős: Fekete Tamás műszaki
irodavezető
76/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzati
tulajdonban lévő szentgotthárdi 244/1 hrszú ingatlan művelési ágát magánúttá való
átminősítését kezdeményezi. A magánút
használat szolgalmát a Szentgotthárd 245
hrsz-ú ingatlan részére biztosítja, az alábbi
feltételekkel:
• magánút használatával, a szükséges
közművek átvezetésével
kapcsolatos költségek a jogosultat
terhelik, az okozott kár elhárításáért
az úthasználati szolgalom
jogosultja felelős.
• A későbbiekben megvalósuló
Önkormányzati közút és kiépítendő
közvezetékek közmű és útépítés
hozzájárulását az akkor szokásos
módon kell megállapítani.

A magánvezetékeket valószínűleg
meg kell majd szüntetni, és a
közvezetékekre kell
csatlakozni. Az ezek miatt
felmerülő esetleges költségeket a
kérelmező, illetve a 245
hrsz-ú ingatlan mindenkori
tulajdonosa viseli.
A most meghatározottakat külön
megállapodásba kell foglalni.
Felelős: közlésre azonnal
Határidő: Fekete Tamás műszaki
irodavezető
77/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetért a NyugatDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által a HÖF CÉDE pályázati felhívására
pályázat benyújtásával, a SZOI Széchenyi
István Általános Iskola lapostető szigetelés
fejlesztés megvalósulása érdekében.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a pályázati önerőt
maximum 2.920 ezer Ft mértékben a 2007.
évi költségvetése céltartalékának pályázati
alap keret terhére biztosítja.
Határidő: 2007. április 16.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
78/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
A Képviselő-testület egyetért a 2. számú
melléklet
szerinti
ingatlanok
értékesítésével a 2007. évi költségvetési
bevételi elvárások teljesítése érdekében. A
- Szentgotthárd,
Hunyadi
u.
1574.hrsz-ú
ingatlanon
lévő,
újonnan átadott 4 db. üzlethelyiség
- Szentgotthárd, Hunyadi u. 3. fsz.
1. és 2. sz. alatti (mozi melletti),
jelenleg üresen álló (bérlő által
leadott) üzlethelyiségek

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy
a pályázat feltételeit az április testületi
ülésre- illetve a szentgotthárdi 1574
hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiségek
esetében azok földhivatali feltüntetését
követő testületi ülésre dolgozza ki.

80/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. fsz. 1.
sz. alatti 36/A/1 hrsz-ú összesen 152
m2 alapterületű üzlethelyiségre a
MEDICINA Kft-vel történő Adásvételi
szerződés megkötéséhez járul hozzá az
ajánlattevő ajánlatában meghatározott
vételárért és feltételekkel.

2./

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. fsz.
1. sz. alatti 36/A/1 hrsz-ú összesen
152 m2 alapterületű üzlethelyiségre a
jelenlegi bérlő Zebra Fess Kft.
részére a törvényi előírásoknak és a
pályázatában írt nyilatkozata alapján
biztosítja az elővásárlás jogát.

3./

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. fsz.
1. sz. alatti 36/A/1 hrsz-ú összesen 152
m2 alapterületű üzlethelyiségre az
Ekler és Léránt Kft által adott vételi
ajánlatot nem fogadja el.

Határidő: közlésre azonnal, értékbecslés,
pályázati
feltételek
kidolgozása
a
határozat szerint
Felelős : Fekete Tamás műszaki
irodavezető
Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
79/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő - testülete Török Tamás an.:
Milisics Judit Táplánszentkereszt, Arany J.
u. 21. sz. alatti lakos és élettársa Horváth
Tünde an.: Horváth Rozália Csörötnek,
Arany J. u. 66. szám alatti lakos részére a
szentgotthárdi 4025 hrsz-ú családi házas
ingatlan megvásárlásához 300.000.- Ft,
vissza nem térítendő támogatást nyújt az
első lakáshoz jutók támogatása keretből.
2./ Somogyi Csaba an.: Pintér Zsuzsanna
Szentgotthárd, Mártírok u. 13/A. fsz.
1.sz. alatti lakos és élettársa Kovács
Zsuzsanna an.: Mesics Katalin Gyöngyi
Rábagyarmat, Óvégi u. 24. szám alatti
lakos
részére
a
szentgotthárdi
1400/16/A/16
hrsz-ú
lakás
megvásárlásához 300.000.- Ft,vissza
nem térítendő támogatást nyújt az első
lakáshoz jutók támogatása keretből.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete helybenhagyja a
2007. március 13-án kelt, 1995/2007.
ikt. sz. alatt kelt lakáscélú támogatás
visszautasítását.
Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre 2007. április 12.
Felelős Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő:
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre 7 napon belül
81/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 2. fsz. 4.
sz. alatti 1056/1/A/4 hrsz-ú összesen
31 m2 alapterületű üzlethelyiség
értékesítéséről az alábbi pályázók - Gál
Beáta Szentgotthárd, Árpád u. 11. és
Vincze Csaba Szentgotthárd, Honvéd
u. 11. - között árverseny útján dönt és a
legmagasabb
vételárat
ajánlóval
köthető meg az adásvételi szerződés.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő:
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre az árverseny napját
követő 7 napon belül
82/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő - testülete elrendeli a
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fsz. 1. sz.
alatti 1386/A/14 hrsz-ú 69 m2 alapterületű
és a Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fsz. 2.
sz. alatti 1386/A/15 hrsz-ú 43 m2
alapterületű üzlethelyiségek értékesítését.
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a
pályázat feltételeit az április testületi
ülésre dolgozza ki, valamint az ingatlanok
értékbecslését is elrendeli.
Határidő : a közlésre azonnal, értékesítési
pályázat
kidolgozása,
értékbecslés elkészíttetése a
következő testületi ülés
Felelős
: Fekete Tamás műszaki
irodavezető, Tófeji Zsolt vezetőtanácsos
83/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
a.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2005.
szeptember
15-én
aláírt
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a
Tér és Forma Szentgotthárd Kft. között
létrejött megállapodás alapján a 2. számú
melléklet szerinti, a Szentgotthárd,
Hunyadi u. 5 alatti Társasház Alapító
Okiratát elfogadja, annak aláírására
felhatalmazza a polgármestert. .b.) Az
önkormányzat
tulajdonába
kerülő
üzlethelyiségek
előtti
nyitott
területrészekre - melyek a társasház közös
tulajdonát képezik - kizárólagos használati
jogot kell biztosítani a társasház által 60
napon belül elfogadandó társasházi
SZMSZ-ben az üzlet tulajdonosa számára.

2/
a.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2005.
szeptember
15-én
aláírt
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a
Tér és Forma Szentgotthárd Kft. közt
létrejött
megállapodás
szerint,
az
Önkormányzat tulajdonába kerülő 4 db
üzlethelyiséget a társasházi alapító okirat
aláírása és a helyiségek földhivatali
bejegyzése után értékesítésre meghirdeti.
b.) Az 1574 hrsz-ú ingatlanon lévő
területhasználóknak elővásárlási jogot
biztosít egy – egy üzlethelyiségre, az
alábbi feltételeket szerint :
2007. április 13-ig a terület használóknak a
használt területen jelenleg is álló
építményenként külön - külön büntetőjogi
felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk
arról, hogy a használt területen jelenleg kit
kell
az
önkormányzati
terület
használójának, kit kell a használt területen
álló építmény tulajdonosának és kit kell a
helyiségben
üzleti
tevékenységet
folytatónak tekinteni. Fel kell tüntetni,
hogy közülük ki kívánja az új
üzlethelyiséget megvenni. A felsorolt
további érintetteknek (akik nem élnek
elővásárlási jogukkal) írásban, teljes
bizonyító erejű magánokiratban kell
nyilatkozniuk arról, hogy az önkormányzat
felé semminemű igényük nincsen az eddigi
területhasználata kapcsán. Akik a fenti
nyilatkozatot nem adják meg, vagy
hiányosan adják meg, azokat úgy kell
tekinteni, hogy elővásárlási jogukkal az
érintettek nem kívánnak élni. A
nyilatkozattételt elmulasztók ezzel azt is
kinyilvánítják: tudomásul veszik: az
építkezés második ütemének kezdetéig a
területhasználatot be kell fejezniük.
c.) A Képviselő – testület felkéri a
polgármesteri
hivatalt,
hogy
az
értékesítési
pályázat
feltételeit
az
üzlethelyiségek földhivatali bejegyzését
követő testületi ülésre dolgozza ki.

Határidő: a közlésre azonnal, pályázati
kiírás elkészítése a földhivatali bejegyzést
követő testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
3. A Képviselő-testület a Szentgotthárd,
Hunyadi u. 5. alatti társasházban
kialakított, önkormányzati tulajdonba
kerülő üzlethelyiségekre adott, 1. számú
melléklet szerinti
értékbecslésben
foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
4. A 15 m2 üzlet alapterület és az
értékbecslés alapján 1.üzlet 14,69 m2, 2.
üzlet 14,39 m2, 3. üzlet 14,7 m2, 4. üzlet
14,64 m2 és a 15 m2 közötti különbségeket
a kivitelező a szerződésnek megfelelően
fizesse ki az értékbecsléssel közölt árakon.
84/2007. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gotthárd-Therm Kft részére az ERSTEBank Nyrt által ajánlott 171 millió Ft és
járulékai mértékű hitel felvétele esetén
készfizető
kezességet
vállal
az
önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező
Gotthárd-Therm
Kft
tartozásának
visszafizetésére. Ezen túlmenően a
felveendő hitel biztosítékaként jelzálogjog
alapításával is egyetért a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonát képező szentgotthárdi 12-es
helyrajzi számú ingatlanra, az ingatlanra
már feltűntetett keretbiztosítéki jelzálogot
követő ranghelyre.
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy
ezen hitelfelvétel kapcsán semmiféle
további biztosítékot nem tud nyújtani,
semmiféle további feltételt nem tud
felvállalni. A polgármestert csak az 1.)
pont szerinti vállalásokat tartalmazó
megállapodás aláírására jogosítja fel.

3./ A Képviselő-testület fenntartja a jogot,
hogy a hitelszerződés ismeretében
kedvezőtlen hitelfeltételek esetében a
kérdésre visszatér és újra tárgyalja
napirendi pont keretében.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

