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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

31/2007. (XI.29.) ÖKT r. A kommunális adóról szóló 19/1991.(III.21.) 3.
ÖKT rendelet módosításáról.

32/2007. (XI.29.) ÖKT r. Az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. 3.
(XII.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

33/2007.(XI.29.) ÖKT r. A fizetőparkolók működésének és igénybe- 3.
vételének rendjéről szóló 11/2001.(III.29.)
ÖKT rendelet módosításáról.

34/2007.((XI.29.) ÖKT. r. A Szentgotthárd István király utca, Kossuth 4.
Lajos utca, Széll Kálmán tér és az AQUAPARK
és környezete által behatárolt területekre
vonatkozó változtatási tilalomról.

35/2007.(XI.29.) ÖKT r. Az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 4.
módosított 4/2001.(II.1.) ÖKT rendelet
módosításáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

286/2007.(XI.28.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 5.
2008. évi költségvetési koncepciója.

287/2007.(XI.28.) Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzati 6.
intézményei 2007. évi energiaracionalizálási
programterve teljesítéséről és a 2008. évi 
energiaracionalizálási programterv javaslatáról.

288/2007.(XI.28.) Szentgotthárd Város Ifjúsági Koncepciója. 6.

289/2007.(XI.28.)                Képviselői lemondás (Dömötör Tamás)            6.
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290/2007.(XI.28.) Rendelőintézet Szentgotthárd megüresedő 7.
álláshely iránti kérelme.

291/2007.(XI.28.) SZOI kérelme az intézmény pedagógiai 7.
programjának és intézményi minőség-
irányítási programjának módosításához.

292/2007.(XI.28.) Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár 7.
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására.

293/2007.(XI.28.) Szakképzés-szervezési társulás létrehozása. 7.

294/2007.(XI.28.) Pályázati felhívás az Önkormányzati 8.
Közszolgáltató Vállalat igazgatói állására.

295/2007.(XI.28.) Hét Határ Önkormányzati Szövetséghez 8.
való csatlakozás.

296/2007.(XI.28.) Mogersdorfi polgármester kérése. 8.

297/2007.(XI.28.) Partnerségi nyilatkozat. 8.

298/2007.(XI.28.) A közlekedés helyzete, forgalmi rend 8.
felülvizsgálata.

299/2007.(XI.28.) Tájékoztató az NFA és az Önkormányzat 9.
közötti ingatlan cserékről.

300/2007.(XI.28.) Szentgotthárd, 0921/1. és 092/2 hrsz-ú 9.
telkek megvásárlásának kezdeményezése.

301/2007.(XI.28.) Területrész vásárlási kérelem (Lang Mihály). 9.

302/2007.(XI.28.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú 10.
bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról
és a hátralékok behajtásáról tett
intézkedésekről.

303/2007.(XI.28.) SZOI fejlesztése. 10.

304/2007.(XI.28.) Üzlethelyiségek bérbeadása (Hunyadi 11.
utca 5/A. fsz. 3. és 5/B. fsz. 1. szám).

305/2007.(XI.28.) Rövidlejáratú hitelfelvétel. 11.

306/2007.(XI.28.) Gotthárd-Therm Kft tájékoztatója. 11.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

31/2007. (XI.29.) ÖKT sz. rendelete
 A kommunális adóról szóló

19/1991. (III.21.) ÖKT. rendelet  
(továbbiakban Rendelet) módosításáról

1. §

A Rendelet  12.§-a  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

12.§  (1) Az adó évi mértéke a 11.§ alapján 
számított létszámra vetítve 2.400- Ft/ fő.
         (2) Ha az adókötelezettség nem áll 
fenn  az  egész  évben,  az  adó  évi 
mértékének   
              időarányos részét - a 16.§. (8) 
bekezdésében  foglaltak  szerint  -  kell 
számításba venni.

2. §

A rendelet egyebekben nem változik.

3. §

Ez  a  rendelet  2008.  január  1-én  lép 
hatályba.
Kihirdetve: 2007. november 29-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

32/2007. (XI.29.) ÖKT. sz. rendelete
Az idegenforgalmi adóról szóló
29/2005. (XII.1.) ÖKT. Rendelet  

(továbbiakban Rendelet) módosításáról

1. §

A Rendelet  4.§  (2)  bekezdése  helyébe  a 
következő rendelkezés lép:

(2)  Az adó mértéke:  személyenként  és 
megkezdett vendégéjszakánként 360,- Ft.

2. §

A rendelet egyebekben nem változik.

3. §

Ez  a  rendelet  2008.  január  1-én  lép 
hatályba.
Kihirdetve: 2007. november 29-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 33/2007. (XI. 29.)  

ÖKT. sz. rendelete A fizetőparkolók 
működésének és igénybevételének 

rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) ÖTK. 
Rendelet (továbbiakban R.)  

módosításáról:

1.§
(1)A R. 2. számú melléklete a következők 
szerint módosul: (vastag betűvel szedve a 
módosuló részek)

I. Alapdíjak óránként:
Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály
I. (piros) díjövezet 180,-Ft/óra 540,- Ft/óra
II. (zöld) díjövezet  150,- Ft/óra 450,- Ft/óra

A minimális díjtétel összege az „A” 
díjosztályban 80 Ft, a „B” díjosztályban 
240 Ft.

II. Napijegyek árai:
Díjövezet A/ díjosztály
I. (piros) díjövezet 900,- Ft
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Díjövezet A/ díjosztály
II. (zöld) díjövezet 750,- Ft

(2)
V. Pótdíj mértéke:
- 20 napon belüli fizetés esetén az 1 órai 
várakozási díj 10-szerese;
- 20 napon túli fizetés esetén az 1 órai 
várakozási díj 30-szorosa.

(3) A R. 2. számú melléklete egyebekben 
változatlanul érvényes.

2. §
A R. egyebekben változatlanul érvényes.

3. §

Ez a rendelet 2008. január 01. napján lép 
hatályba.
Kihirdetve: 2007. november 29-én.

Szentgotthárd város Önkormányzata 
Képviselőtestületének

34/2007.(XI. 29.) ÖKT.sz. rendelete
A Szentgotthárd István király utca,  
Kossuth L. utca, Széll K. tér és az 

AQUPARK és környezete által behatárolt  
területre vonatkozó változtatási tilalomról

Szentgotthárd  város  Önkormányzata  a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV.  törvény  16.§.,  az  épített  környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVlll.  tv.  21.  §  alapján  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

1. §

Szentgotthárd város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Szentgotthárd István 
király utca, Kossuth L. utca, Széll K. tér és 
az AQUPARK és környezete által 
behatárolt területre változtatási tilalmat 
rendel el az alábbi helyrajzi számú 
ingatlanok vonatkozásában: Szentgotthárd 
1-7/1, 14/1-16, 18/1- 26, 28-33, 35-46/6, 
50-62.

2. §

A változtatási tilalom a területtömbre 
vonatkozó szabályozási terv és helyi 
építési szabályzat jóváhagyásáig, 
legfeljebb azonban 1 év időtartamra 
érvényes.

3.§

E rendelet kihirdetése napjával lép 
hatályba.
Kihirdetve: 2007. november 29-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 35/2007. (XI.29.)  

ÖKT rendelete az Önkormányzat 
vagyonáról szóló többször módosított  

4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet  
(továbbiakban R.) módosításáról

1. §.

A  R.  20.  §  (4)  bekezdése  az  alábbiak 
szerint módosul:
„a.)A  képviselő-testület  a  belterületi 

ingatlanok esetében független forgalmi 
értékbecslés  alapján  dönt  a  vagyon 
értékesítéséről.“

„b.) Külterületi mezőgazdasági művelési 
ágú ingatlan /Termőföld/ értékesítése 
esetén az alábbi számítási módszert kell 
alkalmazni: 

Fá = A x P x IR x Má
 

                        i

ahol: Fá = a termőföld ajánlati ára (Ft),  
A  =  a  termőföld   kataszteri  tiszta 
jövedelme (Ak), P = a termőföld 1 Ak-ra 
jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-
ban  (Vas  megye  31,8  kg/Ak),  IR  =  a 
gabonafélék  meghirdetett  intervenciós  ára 
(Ft/100kg),  Má =  művelési  ág  szerinti 
szorzó,  i=  tőkésítési  kamatláb/2  (%).  A 
Korm.  R-ben  meghatározott  értékek  a 
döntés időpontjában értendők.
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„c.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan 
értékesítése esetén az erdőterület értéke az 
erdőterület  értékének  +  az  erdőállomány 
értékének  +  az  erdőállomány  fajlagos 
értékének  összegéből  (kitermelési  érték) 
áll.
c.a.) Az erdőterület értékének 
meghatározása
A  földrészleten  belül  elhelyezkedő 
erdőrészletek  területe  és  ezen  belül  a 
főállományt  alkotó  fafaj  szerinti 
célállomány és annak fatermő képessége az 
ERTI-féle  hat  fatermési  osztálynak 
megfelelően kerül meghatározásra a R. 1. 
sz. Táblázatában foglalt értékek szerint. 
c.b.)  Az  erdőállomány  értékének 
meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított 
költségértékét a R. 2. táblázatban foglaltak 
szerint kell megállapítani. 
c.c.) Az erdőállomány fajlagos értékét mint 
kitermelési  értéket  a  3.  táblázatban 
foglaltak szerint kell megállapítani.

2.§.
A  R.  20.  §  (4)  bekezdésének  utolsó 
bekezdése hatályon kívül kerül.

3.§.
A rendelet egyebekben változatlan marad.

4. §.
A  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép 
hatályba.
Kihirdetve: 2007. november 29-én.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

286/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
költségvetési  koncepció  I.  változatát 
tárgyalási alapként elfogadja, a további 
részletes  tárgyalásra  a  2008.  évi 
költségvetési  törvény elfogadása után 
kerül sor.

2.)  A  Képviselőtestület  a  2008.évi 
költségvetés  koncepciójában  szereplő 
működési  hiányt  finanszírozó  hitel 

mértékét  a  2008  januárban 
előterjesztésre  kerülő 
rendelettervezetben maximum 220-250 
millió Ft-ra javasolja csökkenteni.

3.)  A  2008.  évi  költségvetésben  a 
bevételekre,  az  intézmények  és 
szakfeladatok  működési 
előirányzatára,  a  beruházásokra  és  a 
hiány  csökkentésére  a  következő 
javaslatot teszi:

a)  A  Képviselő-testület  a  Városi 
Gondozási  Központ  bővítésére 
vonatkozóan  javasolja,  hogy  a 
Polgármesteri  Hivatal  készítse  elő  a 
2008.  januári  költségvetési  rendelet-
tervezetben  a  Városi  Gondozási 
Központ  működési  engedélyéhez 
szükséges  minimális,  az  eredeti 
tervekhez képest csökkentett  műszaki 
tartalmú  beruházását,  amelynek 
konkrét  költségvetési  keretösszegét 
szerepeltetni szükséges a javaslatban.
A  Képviselő-testület  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatalt  és  az 
Intézményvezetőt,  hogy  a  beruházás 
előkészítését  a  költségvetési  rendelet 
jóváhagyása előtt készítse elő.

b.)  A  Képviselő-testület  a  Városrészi 
Önkormányzatok  részére  a  2008. 
január  hónapban  tárgyalandó 
költségvetési  kerettervezetben 
szerepeltessen egy városrészi keretet, 
amely  szigorúan  útkarbantartási 
keretet,  vízkár-elhárítási  keretet, 
parkfenntartási  keretet  és  egyéb, 
sportra,  kultúrára  fordítható  keretet 
tartalmaz  maximum  8  millió  Ft 
összegben.

Határidő: testületi döntések átvezetése 
azonnal,  további  tárgyalás  a 
költségvetési törvény elfogadása után.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
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287/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzati  intézmények 2007.  évi 
Energia-racionalizálási 
Programtervének teljesítéséről  készült 
beszámolót  és  az  1.sz.  mellékletként 
csatolt, 2008. év végéig szóló Energia-
racionalizálási Programtervet elfogadja 
azzal,  hogy az Energia-racionalizálási 
Programterv 2., 4., 5. és 6. pontjában 
szereplő  dátumok  2008.  június  30-ra 
változnak.  A Programterv 8.  pontja:  A 
Gondozóház, illetve az Idősek Otthona 
intézmények  épületeinek 
energiaracionalizálási  szempontból 
történő felülvizsgálatára kerüljön sor.

2./  A  képviselő-testület  felkéri  a 
Régióhő  Kft  igazgatóját,  hogy  az 
Energia-racionalizálási  Programterv  7. 
pontjában  említett  gázmotor 
telepítésével  kapcsolatban  egy 
költségelemzést  és  egy  SWOT- 
analízist  előnyökkel,  hátrányokkal, 
gazdasági elemzéssel készítsen el, és 
a decemberi képviselő-testületi ülésen 
mutassa azt be.

3./  Virányi  Balázs  képviselő 
előterjesztésében  decemberben  a 
képviselő-testületi  napirendre  tűzi 
energetikus  szakember 
foglalkoztatásával  kapcsolatos 
napirendet.

Határidő: azonnal
Felelős:Fekete  Tamás  Műszaki 
Irodavezető

288/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  Szentgotthárd  Város 
Ifjúsági  Koncepcióját  az 

Előterjesztés  mellékletében 
foglalt  szöveggel  elfogadja.  Az 
Ifjúsági  Koncepciót  minden,  az 
önkormányzati  választásokat 
követő  évben  és  az 
önkormányzati  választásokat 
megelőző  évben  felül  kell 
vizsgálni.

2.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő  – 
testülete  az  elfogadott  Ifjúsági 
Koncepciója  alapján  Ifjúsági 
Cselekvési  terv  elkészítését  írja 
elő aminek a következő két évre 
kell szólnia.

Határidő:     az 1. pontnál a közlésre és 
közzétételre azonnal, a 2. pontra 
a 2007. decemberi Testületi ülés

Felelős: a  közzétételért  Dr. 
Dancsecs Zsolt jegyző

289/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő  – 
testülete a lemondott  Dömötör Tamás 
képviselő lemondásával  megüresedett 
pozíciókba  a  következő  képviselőt 
választja:

a.)  A  Dömötör  Tamás  képviselő 
lemondása  miatt  az  Oktatási, 
Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport 
Bizottságba  2008.  december  1. 
napjától  Enzsel  István  képviselőt 
választja.

b.)  A  Dömötör  Tamás  képviselő 
lemondása  miatt  az  idegenforgalmi 
desztinációs  menedzsmentben 
megüresedő helyre 2008. december 1. 
napjától  Enzsel  István  képviselőt 
választja.
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c.)  A  Dömötör  Tamás  képviselő 
lemondása  miatt  a  Szentgotthárd 
Közbiztonságáért  Közalapítvány 
kuratóriuma  tagjainak  sorában 
megüresedő helyre 2008. december 1. 
napjától  Enzsel  István  képviselőt 
választja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

290/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Rendelőintézet  kérelmét  támogatja 
és  engedélyezi  1  fő  asszisztensi 
álláshely  határozatlan  idejű  betöltését 
2007. november 08. napjától.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr.  Mesterházy  Mária 
intézményvezető 

291/2007. 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  programjának  és 
intézményi  minőségirányítási 
programjának  módosítását  a  SZOI 
kérelme  pedagógiai  programjának  és 
intézményi  minőségirányítási  
programjának  módosításához  c. 
előterjesztés  2.  és  3.  sz.  melléklete 
szerint fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor kistérségi elnök

292/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  szentgotthárdi  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának  1.  sz.  mellékletét 
2008.  január  1-től  ezen  határozat 
melléklete szerint módosítja.

Határidő: 2008. január 1.
Felelős: Molnár Piroska igazgató

293/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza,  hogy  Celldömölk  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testületével 
és  Sárvár  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületével  közösen 
szakképzés-szervezési  társulást  hoz 
létre.  A  képviselő-testület  a 
szakképzés-szervezési  társulás 
Társulási megállapodását az 1. számú 
melléklet szerint,  Alapító Okiratát a 2. 
számú  melléklet  szerint  elfogadja, 
egyben felhatalmazza a polgármestert 
azok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

2.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  szakképzés-szervezési  társulás 
Társulási  Tanácsába  képviselőként 
Viniczay  Tibor  polgármester  mellett 
Kissné  Köles  Erika  helyi 
önkormányzati  képviselőt  választja 
meg. Ez a delegálás - amennyiben a 
képviselő  mandátuma  addig  fennáll, 
illetve a képviselő-testület a megbízást 
nem  vonja  vissza  -  a  következő 
önkormányzati  általános  választás 
napjáig tart.

Határidő: azonnal
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Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Kissné Köles Erika képviselő

294/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Pályázati felhívás az Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  igazgatói 
állására  című  Előterjesztés  1.  sz. 
melléklete  szerinti  feltételekkel 
elrendeli  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  igazgatói 
állására  kiírt  pályázati  felhívás 
közzétételét  a  Gotthárdi  Körkép című 
helyi  újságban,  a  Gotthárd  Tv 
képújságjában  és  a  városi  honlapon 
(www.szentgotthard.hu).

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Glanz Zsuzsanna személyügyi 
főtanácsos

295/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem csatlakozik  a  Hét  Határ  Határon 
Átnyúló  Önkormányzati  Szövetség  a 
Kárpát-medencében Egyesülethez.

Határidő: azonnal
Felelős közlésért:  Viniczay  Tibor 
polgármester

296/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul  a  mogersdorfi 
,,Szabadságút"  népszerűsítését  célzó 
információs  tábla  elhelyezéséhez  és 
javasolja,  hogy mind  a  szentgotthárdi 
oldalon,  mind  a  mogersdorfi  oldalon 
később  felépítendő  emlékművön  a 
felirat  a  német  mellett  magyar  és 

lehetőleg szlovén nyelven is készüljön 
el.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

297/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő  – 
testülete  kifejezi  egyetértését  a 
„Túralovaglás  az  osztrák-magyar 
termálfürdők  vidékén“  c.  Interreg 
projekttel  és támogatja  azt  a  Pannon 
Kapu  Kulturális  Egyesülettel  mint 
projektpartnerrel együttműködésben.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

298/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd, József Attila utca 
nyugati  oldalán  a  1274.  hrsz-ú 
ingatlantól  (volt  Falco  telephely 
bejáratától)  a  Wesselényi  utcai 
kereszteződéséig  megállási 
tilalom  elrendelésével.  A 
szükséges  jelzőtábla 
kihelyezésének  költségét  a 
költségvetés út-híd keret terhére 
biztosítja.

Határidő: 2008. január 01.
Felelős: Fekete  Tamás  műszaki 

irodavezető

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete egyetért  a Szentgotthárd, 
Rózsa F. utca déli ( Szent Erzsébet 
utcai  kereszteződéstől  Zsida 
irányába)  oldalán  a  várakozási 
tilalom feloldásával.

http://www.szentgotthard.hu/
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Határidő: 2008. január 01.
Felelős: Fekete  Tamás  műszaki 

irodavezető

3. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete egyetért  a Szentgotthárd, 
Hunyadi  utca  autóbusz-pályaudvar 
területén  telephellyel  rendelkező 
vállalkozások  árufeltöltés  idejére 
történő  behajtásának 
engedélyezésével.  A  szükséges 
kiegészítő  tábla  kihelyezésének 
költségét  a  költségvetés  út-híd 
keret terhére biztosítja.

Határidő: 2008. január 01.
Felelős: Fekete  Tamás  műszaki 

irodavezető

4. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  nem  ért  egyet  a 
Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér 
belső  út  (szökőkút  körüli  út) 
bejáratához  egy  kézi  vezérlésű 
sorompós beléptető kiépítésével.

5. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  nem  ért  egyet  a 
Szentgotthárd, Tótfalusi út, Kethelyi 
út  és  Árpád  utca  belterületi 
szakaszára  sebességkijelző 
berendezés telepítésével.

6. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete egyetért  a Szentgotthárd, 
Széchenyi  István  Általános  Iskola 
és a körülötte lévő parkolók Füzesi 
úti  útcsatlakozásának 
megszüntetésével  olyan  módon, 
hogy  a  terület  megközelítése  a 
Termálfürdő  Füzesi  úton  újonnan 
kiépített  csatlakozásán  keresztül 
történjen.

Határidő: Termálfürdőhöz  vezető 
külső  út-,  illetve  parkolók  végleges 
kiépítéséig
Felelős: Fekete  Tamás  műszaki 
irodavezető

299/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Nemzeti 
Földalapkezelő  Szervezettel 
folyamatban  levő  földcserékről 
készített beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete  Tamás  Műszaki 
Irodavezető

300/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  meg  kívánja  vásárolni  a 
Szentgotthárd 092/1. és 092/2. hrsz-ú 
földrészleteket.

Az  ajánlati  árat  forgalmi 
értékbecslés alapján a következő 
ülésen  határozza  meg.  Az 
értékbecslés készítésével a VÉ-
KO TERV BT-t bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki 
irodavezető

301/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

A Képviselő-testület  a  szentgotthárdi 
1034/2  hrsz-ú ingatlanból kiméretésre 
kerülő,  jóváhagyott  területrészt  bruttó 
280.000.-  Ft  áron  értékesíti  Lang 
Mihály Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 6. 
III/11.,  és  tulajdonostársai:  Lang 
Antalné  (szül.:  Pfeiffer  Mária) 
Szentgotthárd,  Honvéd  u.  1.  és 
Gyenes Gáborné (szül.:  Lang Mária) 
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Kisbér Zrínyi u. 4. szám alatti lakosok 
(vevő)  részére.  A  telekhatár 
módosításához  szükséges  változási 
vázrajzok  elkészíttetése  a  vevők 
feladata  és  az  ezzel  kapcsolatosan 
felmerült költségek is őket terhelik.
A telekhatár módosításához szükséges 
adás-vételi  szerződés elkészíttetése a 
vevők feladata.

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

302/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja ,,Az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbérhátralékáról 
és  a  hátralékok  behajtásáról  tett 
intézkedések” című beszámolót.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: dr. Dancsecs Zsolt jegyző

303/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  SZOI  Arany  János 
Általános  Iskola,  Széchenyi 
István  Általános  Iskola,  Takács 
Jenő AMI és Vörösmarty Mihály 
Gimnázium intézményi épületek 
tulajdonosaként  javasolja,  hogy 
a fenntartó Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás a Nyugat-Dunántúli 
Operatív  Program  „Közoktatási 
infrastruktúra  fejlesztése” 
(NYDOP-2007-5.3./2F) 
felhívására  a  Szentgotthárdi 
Oktatási  Intézmény  közoktatási 
infrastruktúra  fejlesztése 
tárgyában  az  I.  fordulóban 
pályázatot nyújtson be.

2.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-

testülete a Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás  által  fenntartott, 
Önkormányzati  tulajdonú 
Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény  közoktatási 
infrastruktúra  fejlesztése 
pályázat  megvalósításához 
szükséges,  a  beruházás 
előzetes  költségbecslésén 
alapuló, a  pályázat 
megvalósításához  szükséges 
önrész  összegét  a  2008-2010. 
évi  költségvetések,  pályázati  
céltartalék  keretek  terhére 
biztosítja  50  millió  Ft  összeg 
erejéig. Az  Önkormányzat 
vállalja,  hogy  nyertes  pályázat 
esetén  külön  megállapodással 
szabályozva  megelőlegezi  a 
Társulás  részére  a  projekt 
megvalósítás  során  felmerülő 
költségeket,  tekintettel  arra, 
hogy  a  pályázat 
utófinanszírozott.  A  Képviselő-
testület  támogatja,  hogy  a 
polgármester  folytasson 
tárgyalásokat  a  Kistérségben 
ugyancsak e pályázat keretében 
a Csörötnek – Magyarlaki iskola 
bővítése  céljából  pályázó 
önkormányzatokkal  a  pályázat 
során  történő  kistérségi 
együttműködés érdekében. 

3.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  támogatja,  hogy  a 
2007-2008.  tanév  második 
félévében  egy  társadalmi-
szakmai egyeztetést  szükséges 
kezdeményezni  az 
oktatásszervezés átalakításának 
koncepciójáról és amennyiben a 
pályázat 2. fordulóba kerül, a 2. 
forduló beadása előtti hónapban 
az anyagot a Képviselő-testület 
elé  kell  terjeszteni.  Ennek  a 
feladatnak a koordinálásával az 
Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport 
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Bizottságot  bízza  meg  a 
Képviselő-testület.

Felelős: 1.- 2. pontért EU integrációs 
és gazdaságfejlesztő csoport. A 3. 
pontért Viniczay Tibor polgármester 
Határidő: az  1.)  –  2.)  pontra  2008. 
január 2. A 3. pontra: 2008. április 30.

304/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1/  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Szentgotthárd, 
Hunyadi  u.  5/A.  fsz.  3.  sz.  alatti 
1574/A/3 hrsz-ú 15 m2 alapterületű 
üzlethelyiségre   Horváth-Babos 
Anikó 9970 Szentgotthárd, III. Béla 
király u. 6. sz. alatti lakossal történő 
Bérleti  szerződés  megkötéséhez 
járul  hozzá  a  281/2007.  sz. 
határozat  4.  pontjában  -  pályázati 
kiírásban - szereplő feltételekkel.

2./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Szentgotthárd, 
Hunyadi  u.  5/B.  fsz.  1.  sz.  alatti 
1574/A/13  hrsz-ú  15  m2 
alapterületű  üzlethelyiségre   az 
EUROGAST  BT.-vel  (9970 
Szentgotthárd, Alkotmány u. 13. sz. 
képv.:  Fasching  Mária)  történő 
Bérleti  szerződés  megkötéséhez 
járul  hozzá  a  3.  sz.  mellékletben 
szereplő Bérleti Szerződés alapján.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

305/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a   Felső-,  Új-,  Duxler-,  és  Madách 
utcák,  ill.  Eötvös-,  Vörösmarty  utcák 
burkolat-felújításának  finanszírozására 

13.172 e/Ft összegű, CHF alapú, rövid 
lejáratú hitel felvételét engedélyezi.
A  Képviselő-testület  kötelezettséget 
vállal arra, hogy a hitelt és költségeit a 
költségvetésében megtervezi, valamint 
azokat esedékességkor megfizeti.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Jakabné Palkó Edina pénzügyi 
irodavezető

306/2007. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának képviselő  – 
testülete a Gotthárd – Therm Kft 
beszámolóját  elfogadja,   a 
Gotthárd  –  Therm  Kft 
tájékoztatója  című előterjesztés 
1.  számú  mellékletében 
szereplő  „Gotthárd-Therm  Kft 
2008.  évi  üzleti  tervét”  pedig a 
napi  minimum  250  vendéggel 
számoló verziójában fogadja el.

Felelős: közlésért  Viniczay  Tibor 
polgármester
Határidő: azonnal

2.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő  – 
testülete
a.)  a   Gotthárd  –  Therm  Kft 
tájékoztatója  című  előterjesztés  2. 
számú  melléklete  szerinti,  az 
úszásoktatásra  vonatkozó, 
Szentgotthárd  város  Önkormányzata 
és  a  Gotthárd  –  Therm  Kft-vel 
megkötendő megállapodást elfogadja.
b.)  a  Gotthárd  –  Therm  Kft  és  az 
önkormányzat közötti, a szentgotthárdi 
12/1  helyrajzi  számra  létrejött 
földhasználati  megállapodás 
földhasználati díjra vonatkozó részét a 
2008.  évtől  évi  520.000.-  Ft  +ÁFA 
összegben kell meghatározni.
c.) a Gotthárd – Therm Kft és a SZOI 
valamint  a  III.  Béla Szakképző között 
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az   úszásoktatásra  szükséges,  a 
Gotthárd – Therm Kft  tájékoztatója  c. 
előterjesztés  3.  számú  mellékletében 
foglalt  szerződéstervezet  mielőbbi 
aláírása szükséges. Aláírására felkéri a 
Gotthárd – Therm Kft ügyvezetőjét és 
az érintett intézmények vezetőit.

Határidő: a  közlésre  és  aláírásra 
azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban
20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző


