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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALO M

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
14/2008. (V.5.) ÖKT. r.

az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló
9/1995.(III.30.) ÖKT rendelet módosításáról.

4.

15/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatának
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
28/2007.(IX.27.) ÖKT rendelet módosításáról.

9.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
84/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.

22.

85/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Tájékoztató a 2007. évben változásokkal érintett
háziorvosi körzetekben a feladat ellátásáról.

22.

86/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Tájékoztató a helyi népszavazásról.

22.

87/2008.(V.5.) ÖKT. r.

Tájékoztató az Őrségi Vízrendezési Társulat
tevékenységéről.

23.

88/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Intézményi SZMSZ-ek módosítása.

23.

89/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása.

23.

90/2008. (V.5.) ÖKT. r.

2007. évi Országos kompetenciamérés eredményeinek elismerése.

23.

91/2008. (V.5.) ÖKT. r.

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium beiskolázással kapcsolatos módosítási kérelme.

24.

92/2008. (V.5.) ÖKT. r.

SZOI Arany János Általános Iskola kérelme.

24.
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93/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Városi Diáksport Egyesület támogatása.

23.

94/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Támogatási szerződések elfogadása.

25.

95/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Városrészi pénzkeret felosztása.

25.

96/2008. (V.5.) ÖKT. r.
26.

Civil Fórum kérelmeinek elbírálása.

97/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme.

27.

98/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Környezetvédelmi alap felhasználása.

27.

100/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Képviselői, bizottsági tagsági tiszteletdíj
megvonása.

27.

101/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Közmű csatlakozási hozzájárulás.

27.

102/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Egészségügyi szolgáltatásfejlesztés pályázatának elbírálása.

28.

103/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Árvízvédelmi töltés kialakítására pályázat
benyújtása.

28.

104/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Szentgotthárd városrészein szennyvízcsatornahálózat kiépítése pályázat benyújtása.

28.

105/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Virágos Magyarországért 2008. évi környezetszépítő versenyfelhívásra pályázat benyújtása.

29.

106/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Szilárd burkolatú önkormányzati tulajdonú
utak burkolat-felújítására pályázat benyújtása
(TEUT 2008.).

29.

107/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Műfüves labdarúgó pálya építés.

30.

108/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi
kötöttségek nélkül (HÖF.CÉDE 2008.).

30.

109/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Településszerkezeti terv módosítása.

31.

110/2008. (V.5.) ÖKT. r.

SZGS Kft helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálatának kezdeményezésére
irányuló kérelem.

31.

111/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Ingatlan értékesítés (Nemesmedves).

31.

112/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Szentgotthárdi 403/100 hrsz-ú ingatlan

31.
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értékesítése.
113/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Szentgotthárdi 2385 és 2387 hrsz-ú ingatlanügy (Tóth László és Tóth Lászlóné kérelme).

32.

114/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Szentgotthárd 2387 hrsz-ú ingatlan ügye.

32.

115/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Lakáscélú támogatási kérelmek.

33.

116/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Dr. Vág Marianne lakásvásárlási kérelme.

33.

117/2008. (V.5.) ÖKT. r.

Garázsbérleti szerződés hosszabbítása
(Hajtó Ferenc).

34.

118/2008. (V.5.) ÖKT. r.

SZOI átszervezés.

34.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2008. (V.5.) ÖKT rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló, egységes
szerkezetbe foglalt, többször módosított
9/1995. (III.30.) ÖKT rendelet ( a
továbbiakban: SZMSZ ) módosításáról
1.§
Az SZMSZ 6. sz. mellékletének 2. sz.
melléklete helyébe a következő szövegű 2.
sz. melléklet lép:
„6.sz.melléklet 2.sz. melléklete a 9/1995.
(III. 30.) ÖKT. rendelethez
Az
egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv.
alapján
a
Polgármesteri
Hivatalban
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel
járó munkakörök az alábbiak:
Jegyző
Aljegyző
Irodavezetők
Jogi és Koordinációs Iroda
- kistérségi referens
- kistérségi pályázati ügyintéző
- személyügyi ügyintéző
- oktatási és közművelődési ügyintéző
Pénzügyi Iroda
- adóigazgatási ügyintéző
- költségvetési ügyintéző
- pénzügyi ügyintéző
Hatósági és Okmányiroda
- okmányirodai ügyintéző
- szabálysértési ügyintéző
- birtokvédelmi ügyintéző
- szociálpolitikai, szociális ügyintéző
- gyámügyi ügyintéző
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- hagyatéki, mezőgazdasági ügyintéző
- anyakönyvvezető
- hivatásos gondnok
Műszaki Iroda
- építéshatósági ügyintéző,
- vagyongazdálkodási ügyintéző,
- műszaki ügyintéző
- településfejlesztési ügyintéző
- pályázati referens
- műszaki ügyintéző
Gyámhivatal
- gyámhivatali ügyintéző
Közterület-felügyelet
- közterület-felügyelő
Belső ellenőr
Közbeszerzésekben
ügyintéző”

közreműködő
2.§

Az SZMSZ 6. sz. mellékletének
(Polgármesteri Hivatal Ügyrendje) 4. sz.
melléklete (Az iratkezelés helyi szabályai)
helyébe
a következő szövegű 4. sz.
melléklet lép:
„IRATKEZELÉS HELYI SZABÁLYAI
1. Fejezet
IRATKEZELÉS SZERVEZETI RENDJE
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata - a
Köziratokról a Közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI.tv 10.§.(1) bek. alapján
kiadott Egyedi Iratkezelési Szabályzat I.
fejezetének 4. pontja szerint a helyi
iratkezelés szabályokat
állapítja meg:
2.) A jelen szabályok hatálya Szentgotthárd
Város Önkormányzat Képviselőtestületének
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Hivatalára / a továbbiakban: Hivatal / terjed
ki.

2.) A postaátvevő az érkezett küldeményeket
a felbontásra jogosultnak továbbítja.

3.) Az iratkezelést a Hivatal kinevezett
iratkezelője, akadályoztatása esetén a
munkaköri helyettese látja el.

3.) A Hivatalhoz érkezett valamennyi
küldemény – kivéve azokat, amelyeket
felbontás nélkül kell továbbítani ( a névre
szóló, magánjellegű, s.k. felbontásra szóló,
valamint azok
küldemények, amelyekre ezt elrendelték) –
felbontására a jegyző, akadályoztatása esetén
az aljegyző jogosult.

4.) Az iratok átvételét, átadását, irattározását,
valamint továbbítását és selejtezését az
iratkezelő végzi.
5.) Az iratok leírása, az egyszerűbb ügyek
levelezései,
adminisztrálása az irodák
tevékenységében történik.
II. Fejezet
Az ügyiratkezelés irányítása és felügyelete
ELLENŐRZÉSE
1.) A Hivatal iratkezelési és titokvédelmi
feladatait a jegyző irányítja, s ellátja annak
felügyeletét.
A jegyző tartós távolléte idején az
ügyiratkezelés felett az aljegyző gyakorol
felügyeletet.
2.) A Jogi- és Koordinációs Iroda kijelölt
ügyintézője a jelen szabály alapján
negyedévenként ellenőrzi az ügyiratkezelés
menetét, s erről jelentést készít a jegyző
részére.
3.) Elektronikus iratkezelés során
hozzáférési jogosultsága van a Hivatal
kinevezett iratkezelőjének, munkaköri
helyettesének, jegyzőnek és aljegyzőnek.
Az elektronikus iratkezelést a jegyző
hitelesíti.

4.) A küldeményeket az iratkezelő az
érkeztetés, valamint a postabontást követően
az
irányító vezető feljegyzése szerint szervezeti
egységenként csoportosítja és továbbítja.
5.) A tisztségviselők nevére érkező
küldeményeket az postaátvevő naponta
reggel 09.00 óráig az illetékes
tisztségviselőnek továbbítja.
6.) A beérkező, illetve a Hivatalban
keletkező iratok folyamatos, központi és
egységes nyilvántartásba vételéről / a
továbbiakban : iktatás / az iratkezelő
gondoskodik.
Az iktatás elektronikus eljárással történik,
alszámos iktatással.
7.) Nem tartozik a központi iktatás körébe
a titkos minősítésű ügyek
szabálysértési ügyek.
8.) Elektronikus iktatás során az érkeztető
képernyőrovatokat az iktatással megbízott
iratkezelő tölti ki.

III. FEJEZET
AZ IRATKEZELÉS FELADAT ÉS
HATÁSKÖREI

9.) Elektronikus nyilvántartások illetéktelen
beavatkozás elleni védelméről a jegyző
utasítása alapján az iratkezelő gondoskodik.

1.) A Hivatal részére postán érkező iratokat,
térti vevényeket és más küldeményeket az
arra kijelölt postai dolgozó munkanapokon
8.00 órakor hozza át a Postahivatalból.

10.) Az iratkezelő az érkezett iratot az
ügyintéző kijelölése végett köteles az irat
szignálására jogosult jegyzőnek bemutatni.
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11.) Az irat szignálására a jegyző
távollétében az aljegyző jogosult.
Az irat szignálására jogosult:
kijelöli az ügyintézőt (hivatali egységet,
illetve személyt),
közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges
külön utasításait (az ügy tárgyának
meghatározása , határidő, sürgősségi fok,
stb.).
Ezeket a szignálás idejének megjelölésével
feljegyzi az iratra és aláírja.
12 Az ügyintéző a postára előkészített
küldeményeket minden nap 11,00 óráig a
Jogi és Koordinációs Iroda Leíró
helyiségébe eljuttatja.
13 A Hivatalban olyan átadókönyvet kell
használni, melyből megállapíthatóak az
ügyirat átadására és visszavételére
vonatkozó adatok.
14 Az iktatott /és szerelt / ügyiratot az iktatás
napján, de legkésőbb az azt követő
munkanap 10.00 óráig az iratkezelő a kijelölt
ügyintézőhöz továbbítja. Az ügyirat
átvételének átadása az átadókönyvben
történik.
15.Külső szervhez vagy személyhez iratot,
kiadmányt csak a kiadmányozási joggal
rendelkező személy aláírásával lehet
továbbítani, elküldeni.
A kiadmányozási joggal rendelkező
személyek listáját a melléklet képezi.
16.A Jogi és Koordinációs Irodának a
kiadmányozási joggal rendelkezőkről
nyilvántartást kell
vezetni, melynek egy példányát aláírásukkal
az ügykezelő számára át kell adni.
17.A Hivatalon belüli szervezeti egységek
csak a hivatalos szövegű és formájú
bélyegzőket
használhatják.

2008. ÁPRILIS 30.
18. A Magyar Köztársaság címerét
tartalmazó bélyegzők nyilvántartásáról a
Jogi és Koordinációs Iroda munkatársa
gondoskodik. A Jogi és Koordinációs Iroda
munkatársa gondoskodik az elavult
bélyegzők megsemmisítéséről, valamint a
megszűnt szerv bélyegzőinek továbbításáról.
19. A bélyegző használója felelős annak
rendeltetésszerű használatáért, biztonságos
őrzéséért.
A bélyegzőt:
csak a hivatali munkával kapcsolatban
használhatja,
hivatalos idő befejezése után, illetve a
hivatali helyiségből való távozáskor el kell
zárni,
másnak csak a bélyegző nyilvántartónál való
előzetes átírás után adható,
a közszolgálati jogviszony megszűnése
esetén a Jogi és Koordinációs Iroda
munkatársának kell visszaadni.,
elvesztéséről vagy eltűnéséről a munkatársat
soron kívül írásban kell tájékoztatni.
20.) A Hivatal illetve az Önkormányzat
megnevezését tartalmazó körbélyegző
eltűnéséről, a bélyegző felkutatására tett
intézkedésről, az ügyben lefolytatott
eljárásról a jegyzőt soron kívül értesíteni
kell.
21.) A Polgármesteri Hivatal kiadmányozási
joggal felruházott ügyintézői:
- Hatósági- és Okmányiroda:
Okmányiroda:
- Mesics Lászlóné
- Tieger Istvánné
- Kukorné Dancsecs Edit
- Bók Péter
az okmányirodai eljárásokban önálló
kiadmányozási joguk van
Irodavezető kiadmányozási joga:
adatszolgáltatás, társhatóságok illetve
felettes szervek megkeresése ügyében; az
iroda feladatkörébe tartozó elõterjesztések,
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hatáskör vagy illetékesség hiányában az
áttételt elrendelõ végzés tekintetében
Vadkár, állategészségügy, gyámügyi,
hagyatéki ügyek
- Molnár Márta:
önálló kiadmányozási jog
Irodavezető kiadmányozási joga:
adatszolgáltatás, társhatóságok illetve
felettes szervek megkeresése ügyében; az
iroda feladatkörébe tartozó elõterjesztések,
hatáskör vagy illetékesség hiányában az
áttételt elrendelõ végzés tekintetében
Szabálysértés
- Hodácsné Lehoczky Tímea
önálló kiadmányozási jog
Irodavezető kiadmányozási joga:
adatszolgáltatás- priorálás, társhatóságok
illetve felettes szervek megkeresése
ügyében; az iroda feladatkörébe tartozó
elõterjesztések, hatáskör vagy illetékesség
hiányában az áttétel tekintetében
Szociálpolitika
- Hodácsné Lehoczki Tímea
- Laczó Éva
- Mihalecz Marietta
jegyzõi hatáskörben lévõ ügyekben az
ügyintézõk rendelkeznek kiadmányozási
joggal
a polgármesteri illetve bizottsági
hatáskörben lévõ ügyeknél a döntést
elõkészítõ eljárási cselekmények kapcsán az
ügyintézõk rendelkeznek kiadmányozási
joggal
Irodavezető kiadmányozási joga:
adatszolgáltatás, társhatóságok illetve
felettes szervek megkeresése ügyében; az
iroda feladatkörébe tartozó elõterjesztések,
hatáskör vagy illetékesség hiányában az
áttételt elrendelõ végzés tekintetében,
hatósági bizonyítványok; polgármester által
aláírt határozatok ellenjegyzése
Birtokvédelem
Dr. Csanaki Eszter
önálló kiadmányozási jog

Hivatásos gondnokok
- Magyarics Imréné
- Jánosiné Vari Edit
gondnok kirendelő határozat alapján
valamennyi irat tekintetében önálló
kiadmányozási joggal rendelkeznek
Műszaki Iroda:
- Fekete Tamás Irodavezető:
- valamennyi Műszaki Iroda feladatkörébe
tartozó ügyben
- Hajtó Ferenc
- Lantos Andrea
- építéshatósági ügyekben a munkaköri leírás
szerinti valamennyi ügyben teljes
kiadmányozási jogkör
Pénzügyi Iroda:
1.) Adóügyi feladatokban adóügyi
ügyintézők:
Savanyó Edit
Vállalkozók kommunális adója
Vállalkozók iparűzési adója
Talajterhelési díj
Termőföld-bérbeadásból származó jöv.adó
Németh Tibor
Gépjárműadó
Adók módjára behajtandó köztartozások
Komóczi Szilárd
Vállalkozók kommunális adója
Vállalkozók iparűzési adója
Idegenforgalmi adó
Luxusadó
Adók módjára behajtandó köztartozások
2.) Pénzügyi irodavezető:
- Jakabné Palkó Edina
Kiadmányozási jog: a pénzügyi iroda azon
feladatai
tekintetében,
melyekben
a
kiadmányozás jogát a polgármester, vagy a
jegyző nem tartotta fenn magának, valamint
adó-érték bizonyítványok kiállítása-, fizetési
felszólítások (adó-, és adók módjára
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behajtható
köztartozások
kivételével)
esetében,
valamint
névre
szóló
megkeresések esetén.
3.) Pénzügyi Irodavezető helyettese:
- Gaálné Kovács Márta
Kiadmányozási jog: a Pénzügyi Irodavezető
távollétében
rendelkezik
az
ott
meghatározott esetekben kiadmányozási
joggal.
- Jogi- és Koordinációs Iroda:
1.)Az irodavezető
- dr. Krajczár Róbert kiadmányozza
- a köztisztviselői jogviszonnyal összefüggő
ügyeket, amelyekben munkáltatói jogokat
gyakorol;
- az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben
íródott leveleket,
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra adott válaszleveleket,
- a nemzetközi kapcsolatok terén folytatott
levelezéseket,
a
sajtóval
való
kapcsolattartás
dokumentumait,
ha az adott ügyben a polgármester vagy a
hivatalvezető a kiadmányozás jogát nem
tartotta fenn.
A Jogi és Koordinációs Irodához tartozó
ügyek tekintetében, így különösen: irodatechnikai
és
irodaszer
beszerzések,
kulturális, sport, egyéb rendezvények,
reklám-,
propaganda
tevékenység,
informatikai
szolgáltatások,
gépkocsik
költségei, irattár karbantartási munkái,
külkapcsolatokkal
összefüggő
ügyek
tekintetében gyakorolja a szakmai teljesítés
igazolását.
Az irodavezető kiadmányozási jogát
távollétében helyettese, Biróné Nardai
Veronika gyakorolja.
2.)A testületi ügyintéző,
- Biróné Nardai Veronika kiadmányozza
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra
adott
válaszleveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a jegyző
vagy az irodavezető nem tartotta fenn;

2008. ÁPRILIS 30.
- mint helyi védelmi referens a Helyi
Védelmi Bizottság iratait azok kivételével,
amelyek kiadmányozását a polgármester,
mint HVB elnök vagy a jegyző, mint HVB
titkár nem tartotta fenn.
3.) A személyzeti ügyintéző,
- Glanz Zsuzsanna kiadmányozza
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra
adott
válaszleveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a
hivatalvezető vagy az irodavezető nem
tartotta fenn;
a
hivatal
dolgozóinak
kötelező
egészségügyi vizsgálatra való beutalását;
- a feladatkörébe tartozó értesítéseket,
amennyiben a jegyző vagy az irodavezető
azok kiadmányozását nem tartotta fenn.
Iskolarendszerű
és
egyéb
képzések,
továbbképzések,
dolgozói
ajándék
tekintetében gyakorolja a szakmai teljesítés
igazolását.
4.) Az oktatási ügyintéző,
- Domiter Judit (helyettesíti: Kern Henrietta)
kiadmányozza
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra
adott
válaszleveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a jegyző
vagy az irodavezető nem tartotta fenn.
Kulturális
rendezvények,
oktatással
kapcsolatos ügyek tekintetében gyakorolja a
szakmai teljesítésigazolást.
5.) A kistérségi pályázatíró ügyintéző és
kapcsolt munkakörben egészségügyi és
szociális intézményi ügyintéző
- Bauer Gabriella kiadmányozza a nevére
szóló
megkeresésekre
és
egyéb
beadványokra adott válaszleveleket, a
háziorvosoknak, egészségügyi és szociális
intézményeknek
általa
írt
leveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a jegyző
vagy az irodavezető nem tartotta fenn.
6.) A kistérségi referens
- dr. Gábor László kiadmányozza
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
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beadványokra
adott
válaszleveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a
kistérség elnöke, a jegyző nem tartotta fenn;
- a többcélú kistérségi társulás közbeszerzési
eljárásaival kapcsolatos bíráló bizottsági
dokumentumokat;
- a többcélú kistérségi társulással
kapcsolatos iratokat, amennyiben azok
kiadmányozását a kistérség elnöke vagy a
jegyző nem tartotta fenn.
7.) A titkársági ügyintéző,
- Nagyné Szekér Renáta kiadmányozza a
civil szervezetekkel való kapcsolattartás
során keletkező dokumentumokat, ha az
adott ügyben a polgármester vagy a
hivatalvezető vagy az irodavezető a
kiadmányozás jogát nem tartotta fenn.
8.) A gondnok,
- Kovács Gábor a beszerzett áru elosztásánál
kiadmányoz,
leltárfelelősségi
körébe
tartozó
dokumentumoknál kiadmányoz,
a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra adott válaszleveleket
kiadmányozza, amennyiben a kiadmányozás
jogát a jegyző vagy az irodavezető nem
tartotta fenn.
- Gyámhivatal:
Gyámügyi ügyintézők:
- Bedicsné Kóczán Katalin
- Németh Tiborné
- Háklár Erzsébet
- valamennyi, munkaköri leírásuk szerinti
ügyben teljes kiadmányozási jogkörrel
rendelkeznek”
3.§
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Az SZMSZ egyebekben változatlanul
érvényes.
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(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lépnek
hatályba.
Kihirdetve: 2008. május 5-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2008. (V.5.) számú ÖKT rendelete
Szentgotthárd Város Helyi Építési
Szabályzatának
egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 28/2007.(IX.27.) ÖKT
rendeletének
(Továbbiakban Rendelet) módosításáról
1.§
A Rendelet IX. Fejezete helyébe a következő
szövegű fejezet lép, a Fejezet
§-ainak számozása 136.§ - 150.§.
„IX. Fejezet
Szentgotthárd Pável Ágoston lakótelep. –
Hunyadi utca délkeleti lakótömb
Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervének elfogadásáról
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya és alkalmazása
136.§.
(1)
Jelen előírások hatálya Szentgotthárd
város Hunyadi utca (1573 km), az 1404.hrsz
(Kollégium) telek keleti határvonala és
ennek meghosszabbítása a Rába folyó északi
meghosszabbítása a Rába folyó északi
határvonaláig, valamint a Rába folyó
Hunyadi utcáig terjedő északi telekhatára
által határolt területre terjed ki.
(2) A területen területet felhasználni,
építési telket és területet kialakítani,
építményt,
épület-együttest
építeni,
átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani,
korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a
rendeltetését
megváltoztatni
(a
továbbiakban: építési munkát végezni), és
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ezekre hatósági engedélyt adni csak: e
rendelet és az ARCHIGRAF Bt. által 970SZT1/2006
törzsszámon
készített
dokumentáció 2.2 számú szabályozási terve
előírásai szerint szabad.
Kerítés létesítésének szabályai
137. §.
(1)

Ahol a szabályozási terv új szabályozási
vonalat jelöl, ott a közterület felőli
kerítést az új szabályozási vonalon kell
elhelyezni.

(2)

A

kerítés

kialakítására

vonatkozó

előírások.
a.)

A telek közterületi vonalán áttört vagy
tömör kerítés építhető 1,2 – 1,8m
magassággal.

b.)

A telek oldalsó és hátsó határán (a
szomszédos telekkel határos vonalán),
tömör vagy áttört kerítés létesíthető 1,2
– 2,0m közötti magassággal. Telken
belül az egyes külön használatú
telekrészek között csak áttört kerítés
létesíthető,
a
tulajdonostársak
hozzájárulásával, legfeljebb 1,6 m
magassággal.

Területfelhasználás
138.§.
A szabályozási tervlap az alábbi
területfelhasználási egységeket különbözteti
meg:
a.) A beépítésre szánt területen az építési
használat általános és sajátos jellege szerint
településközpont vegyes területet.
b.)
A beépítésre nem szánt területen
közlekedési-, és közműterületet, valamint
vízgazdálkodási terület.
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II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Településközpont vegyes terület általános
előírásai
139.§.
(1) A településközpont vegyes területen
elhelyezhető:
1. lakóépület
2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató épület
3. egyéb közösségi szórakoztató épület
4. oktatási, egészségügyi, szociális épület
5. parkolóház
(2) Nem lakófunkciójú létesítmények közül
csak olyanok helyezhetők el a területen,
amelyek alapvetően nincsenek zavaró
hatással a lakófunkcióra.
(3) A településközpont vegyes területet teljes
közművel kell ellátni.
A településközpont vegyes terület építési
övezetei
140.§.
Vt
K1

(1) A
jelű kialakult építési övezet
kiegészítő előírásai:
a.) Az 1400/10, 14, 19, 20 helyrajzi számú
ingatlanokon a meglévő garázsok funkciója
nem változtatható meg. Felújításuk esetén
magastetővel elláthatók, de az egész
garázssor felújítási tervei egységes építészeti
megjelenést kell biztosítsanak.
b) Az 1400/23 helyrajzi számú ingatlanon a
kereskedelmi-szolgáltató funkció tartandó
fenn, a meglévő beépítettség és a szintterület
sűrűség nem növelhető.
Vt

Vt

Vt

Vt

Vt

K3
K4
K6 jelű kialakult
K5
(2) A K2
építési övezetek kiegészítő előírásai:

a.) Az övezetben funkcióváltás és a meglévő
szintterület sűrűség növelése csak akkor
engedhető meg, ha a tervezett állapot többlet
parkolót nem igényel. A megengedhető
legnagyobb szintterület sűrűség:2.4.
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b.) A homlokzat felújításakor a több
alegységből álló tömb egészén azonos
anyagú
és
megjelenésű
homlokzati
szerkezeteket kell alkalmazni, a színtervet az
egész tömbre el kell készíteni.

Vt

K7
(3) A
jelű kialakult építési övezet
kiegészítő előírásai:

a.) A meglévő épületek bontása esetén az
újraépítésnél a lebontott épületek kontúrját
és tömegének arányait kell figyelembe
venni, a homlokzatképzésnél és a
tetőhéjazatnál
pedig
hagyományos
építőanyagokat kell alkalmazni.
b.) Az építési övezetben a főépület tetőtere
beépíthető, azonban mind meglévő épület
esetében, mind újraépítésnél legfeljebb 50
cm magas térdfal alkalmazható. A tetőtéri
helyiségek bevilágítása síkban fekvő
tetőablakokkal oldandó meg.
c.) Az előírt számú gépkocsit telken belül
kell elhelyezni.
d.)A megengedhető legnagyobb szintterület
sűrűség:2.0
Vt
K8

(4) A
jelű kialakult építési övezet
kiegészítő előírásai:
a.) Új építmény építése esetén az épület utcai
homlokvonalát a Szabályozási Terven
ábrázolt építési vonalra kell illeszteni.
b.) Új építmény működéséhez szükséges
előírt számú gépkocsi elhelyezését telken
belül kell megoldani.
c.) Talajmechanikai szakvélemény alapján
mélygarázs létesíthető.
c.) Az előírt zöldfelület-arány zöldtető
létesítésével is teljesíthető.
(10) Az egyes építési övezetek telkei az
alábbi
táblázatban
foglalt
paraméterekkel építhetők be:
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d.) A megengedett legnagyobb szintterület
sűrüség: 2,0.
Vt

1
(5) A
jelű tervezett építési övezet
kiegészítő előírásai:

a.)
Az építményeket előkert nélkül az
utcai telekhatáron kell helyezni.
b.)
Az övezet keleti határán a tervezett
épület magassága a szomszédos övezetben
megengedett építménymagasságot legfeljebb
1m-rel
haladhatja
meg.
A
térfal
magasságának a meglévő lakóházakhoz való
„lelépcsőzését”
a
városi
főépítész
véleményének figyelembevételével kell
megoldani.
c.)
A lakásokhoz tartozó előírt számú
gépkocsit telken belül, az üzletekhez tartozó
előírt
számú
parkolót
pedig
az
önkormányzattal
kötött
megállapodás
alapján, a tervezési területen belül
közterületen lehet elhelyezni.
d.)
A
megengedhető
legnagyobb
szintterület sűrűség: 2,0.
Vt
2

(6) A
jelű tervezett építési övezet
kiegészítő előírásai:
a.)
Az övezetben a földszinten lakások
nem helyezhetők el.
b.)
Az előírt számú gépkocsit telken
belül szintben és mélygarázsban, vagy ha az
utóbbit
a
talajmechanikai
vizsgálat
eredménye kizárja, a telken belül
elhelyezhető szintbeni parkolószámon túli
gépkocsielhelyezést az önkormányzattal
kötött megállapodás alapján a tervezési
területen belül közterületen lehet megoldani.
c.)
A
megengedhető
legnagyobb
szintterület sűrűség: 2,4
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a telek megengedett
építési
övezet
jele

VtK1
VtK2
VtK3
VtK4
VtK5
VtK6
VtK7
VtK8
Vt-1
Vt-2

legkisebb
beépítési
mód

területe

szélessége

zöldfelület
aránya

legnagyobb
terepszint
beépítettsége
alatti
beépítettsége
%
%

az épület megengedett
legkisebb
legnagyobb
építménymagassága

m2

m

%

m

m

K

K

K

K

K

0

2,5

3,0

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

CS

K

K

20

60

60

K

K

K

K

K

10

80

80

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Z

240

K

20

70

70

K

K+50cm

Z

K

K

10

80

100

4,0

4,0

O
Z

740
600

15
-

30
10

60
80

60
100

4,0
4,0

7,0
7,0

III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLETEK

(2) A Közlekedés számára fenntartott
területen csak az út létesítményei,
berendezései és közművek létesíthetők,
illetve növényzet telepíthető.

Közlekedési és közmű terület
141.§.
(1) A közlekedés számára a szabályozási
terven meghatározott területet
biztosítani kell.
Út neve, hrsz
K1
É-D feltáró út
K2
1400/6 (áruház)
és 1400/2 hrsz
között
K3
1400/2 hrsz és
tervezett üzletház
között
K4
1400/24 hrsz
K5
1574 hrsz és
1399 hrsz
(Turistafalatozó)
között

(3) Az úthálózat elemeinek kategorizálása,
építési szélességek

Települési
kategória

Tervezési
osztály

Kezelő

Jelenlegi
szélesség
(m)

Szabályozási
szélesség (m)

Megjegyzés

kiszolgáló út

B.VI.d C

önk.

14,6 – 23,2

változatlan

meglévő

kiszolgáló út

B.VI.d C

önk.

változatlan

meglévő

kiszolgáló út

B.VI.d C

önk.

10,5

meglévő

kiszolgáló út

B.VI.d C

önk.

változatlan
?

meglévő

kiszolgáló út

B.VI.d C

önk.

változatlan

meglévő

8,8

9,0
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kiszolgáló út

B.VI.d C

-

önk.

5,5

14,0

önk.

tervezett
tervezett

GYK

egyesített
gyalog és
kerékpárút

B.X.

önk.

3,0

tervezett

GY

gyalogút

B.X.

önk.

3,0

tervezett

(4) A járművek elhelyezését új beépítés
vagy funkcióváltás esetén az Országos
Településrendezési és Építési
követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) kormányrendelet 42. §- nak
megfelelően kell biztosítani. Újabb
parkolóhelyek kialakításánál az említett
jogszabály szerint az árnyékolásra
vonatkozó előírásokat be kell tartani.
•
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Új
beépítések
parkolóinak
elhelyezésére
vonatkozó
külön
előírásokat az egyes építési övezetek
tartalmazzák.

közterületen című szabványokban
foglaltaknak megfelelően létesíthetőek.
(2)
A Villamosenergia elosztási, a
közvilágítási és a távközlési vezetékeket a
tervezési területen föld alatt kell elhelyezni.
(3)
A Közm jelű övezet a
szennyvízátemelő területe (1381/2 hrsz.),
amelyen belül
csak a létesítmény funkciójához kapcsolódó
építmények helyezhetők el, építési
tevékenység csak az üzemelő
hozzájárulásával végezhető.
Vízgazdálkodási területek

•

(1) KöZ jelű, a Szabályozási Terven a
közlekedési és közműterületen belül
tömör
zöld
színnel
jelölt,
zöldfelületként fenntartandó övezetben
elhelyezhetők:
− gyermekjátszóterek
és
sportterek
korcsoportok szerint elkülönítve
− a felnőtt lakosság számára pihenőhelyek,
esőbeállók legfeljebb 10M2 bruttó
alapterülettel
− köztéri díszítő elemek, emlékhelyek,
nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők
A zöldfelületek rendezésére tervet kell
készíteni a Kertépítészeti engedélyezési
tervnél előírt tartalommal.
Közművekre vonatkozó előírások
142. §
(1)
Közművek és közműkeresztezések a
közlekedési területen a 9004/1982 KPMIPM együttes közleményében, valamint az
MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80
közmű és egyéb vezetékek elrendezése

143. §.
A vízgazdálkodással összefüggő
terület sajátos használata szerint a következő
övezetbe tartozik:
(1)

V1
A
jelű övezet a Rába folyó medre és
partja, valamint árvízvédelmi töltésének
területe. Jelenlegi állapotot megváltoztató
tevékenység a meder kezelőjének engedélye
és az illetékes szakhatóság hozzájárulásával
végezhető.
Közterületekre vonatkozó előírások
144. §.
(1) Építmények csak a közlekedésre nem
szolgáló területeken, a közműveket nem
zavaró
módon
helyezhetők
el
Közterületalakítási
építési
engedélyezési terv alapján az alábbiak
szerint:
a.) Kereskedelmi rendeltetésű-ún. pavilonépítmény
határozott
ideig
szóló
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érvénnyel és elbontási, helyreállítási
kötelezettséggel engedélyezhető. A
pavilon kizárólag autóbuszváró, jegy-,
hírlap-, virágárusítás, vagy valamely
konkrét
közterületi
szolgáltatáshoz
kapcsolódó rendeltetésű lehet.
b.) Vendéglátó teraszok csak közterülettel
határos
vendéglátó
egységhez
kapcsolódóan létesíthetők, azonban
valamennyi
üzemeltetési
és
közegészségügyi feltétel (étel-, ital
előkészítés, hulladéktárolás, kötelező
szociális helyiségek stb.) a vendéglátó
egységen belül alakítandó ki.
- A vendéglátó terasz idényjelleggel
engedélyezhető, használati idejéről, az
építés/elbontás időszakáról az építési
engedélyben rendelkezni kell.
- A vendéglátó terasz a közút gépjármű és
kerékpáros forgalmát nem zavarhatja, attól
korláttal, vagy egyéb építészeti megoldással
kell elválasztani.
- Biztonságos módon meg kell oldani a járda
gyalogos forgalmának átvezetését, valamint
az ingatlan kapubejáratának vagy egyéb
rendeltetési egységének akadálymentes
megközelítését.
- Vendéglátó terasz területére lakóhelyiség
nyílászárója csak 2,0 m felett nyílhat.
- Vendéglátó teraszok vászonárnyékolókkal,
ernyőkkel fedhetők.
(2) Hirdetőoszlop elhelyezéséhez az utca
vagy
tér
vonatkozó
területére
Közterületalakítási
építési
engedélyezési tervet kell készíteni.
(3) Reklámok,
cégérek
elhelyezésére
vonatkozó általános rendelkezések:
a.) A0-s
(84x1189mm),
illetve
ezt
meghaladó méretű ún. óriásplakát a
tervezési területen nem helyezhető el.
b.) Épületen csak a teljes homlokzati felület
arculatához igazodó cégér, cégfelirat,
cégtábla helyezhető el. Új épületeknél
ezen felületeket az építési engedélyben
meg kell határozni. Tetőfelületen reklám
nem engedélyezhető.

2008. ÁPRILIS 30.
Díszvilágítást,
fényreklámot
és
fényhirdető berendezést úgy kell
kialakítani, hogy a fényhatás a környező
építmények rendeltetésszerű használatát
ne zavarja, a közlekedés biztonságát ne
veszélyeztesse,
a
városképet
kedvezőtlenül ne befolyásolja.
d.) Reklámcélú felület a közterület felőli
kerítéseken,
valamint
hidak
építményrészein nem helyezhető el.
c.)

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Környezetvédelem
145.§.
(1) A föld védelme érdekében az építési
tevékenység
megkezdésekor
a
termőréteget el kell távolítani és
deponálni, az építkezés befejeztével
hasznosításáról gondoskodni kell.
(2) A terület felszíni szennyeződésre
fokozott érzékenysége miatt a felszíni
és felszín alatti vizek védelme kiemelt
szerepet kell kapjon.
(3) A területet a városi szemétszállítási
rendszerbe be kell kapcsolni.
(4) A terület szennyvizeit a közcsatornába
kell vezetni a mindenkori hatályos
előírások határértékeinek betartásával.
(5) A
terület
levegőtisztaság-védelme
érdekében a vonatkozó országos
előírásokon túlmenően csak olyan
épület, építmény építhető, amelynél a
tervezett tevékenységből származó
technológiai eredetű emisszió nem lépi
túl az előírt határértékeket.
(6) A terület zajvédelmi besorolása „vegyes
terület (nagyvárosias beépítésű)”
(7) A
közlekedésből
megengedhető zajterhelés:

származó
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A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen
Gyűjtőút, összekötőút, egyéb közút
Vegyes terület
Kiszolgáló út mentén
mentén
(nagyvárosias
nappal
éjjel
nappal
éjjel
beépítésű)
60 dB (A)
50 dB (A)
65dB (A)
55 dB (A)
Tűzvédelem
146. §.
(1)

(2)

(3)

A tűzjelzés lehetősége a magán- és
nyilvános
telefonállomásokról
folyamatosan biztosítandó.
Tűzivíz nyerésére az ivóvízhálózaton a
hatályos jogszabályok szerint tűzcsapok
helyezendők el. A vízellátás terveit az
illetékes hatóságokkal egyeztetni kell
Az új építési területeken az utak
szabályozási szélességeit valamint a
tűzoltójárművek
akadálymentes
közlekedését biztosítani kell.

akadálytalan elvégezhetősége érdekében
nincs lehetőség.
d.) A sétány esetleges kivilágításához
szükséges elektromos kábeleket mind a
sétány nyomvonalában, mind pedig a
10m-es védőtávolságokon belül teljes
hosszában csak védőcsőben lehet
vezetni. A védőcső végeit vízzáró módon
(pl.: bitumenes kenderkóc tömítéssel)
kell lezárni.
Belvízvédelem
148. §.
(1)

Árvízvédelem
147. §.
A tervezési terület a Rába árvizei által
veszélyeztetett területen fekszik.
(2) Az árvízvédelmi töltésen egyesített
gyalogos és kerékpárút az alábbi
feltételekkel létesíthető:
a.) A sétány árvízvédelmi töltésre tervezett
szakaszán a magassági vonalvezetést úgy
kell megtervezni, hogy a pályaszerkezet
ágyazati
rétegének
alsó
síkja
minimálisan a mértékadó árvízszint +1,0
m feletti szintre kerüljön.
b.) A sétány felépítményét úgy kell
méretezni, hogy az árvízvédelmi művek
fenntartásához
és
az
esetleges
árvédekezésekhez
szükséges
gépjárműforgalmat károsodás nélkül
elbírja.
c.) A
sétány
mellett
védőkorlát
elhelyezésére az árvízvédelmi töltésen
vezetett szakaszon a fenntartási munkák

(2)

(1)

Árvíz idejére a mentett területen
gondoskodni kell a csapadékvizek
elvezetéséről,
a
visszaduzzasztás
kivédéséről.
A
talajvíz
szintjét
részletes
talajmechanikai szakvélemény alapján
kell megállapítani.
Védőterületek, védősávok
149. §.

(1)

(2)

Mind az árvízvédelmi töltés, mind pedig
a támfal mentett oldalán 10 – 10 m
védősáv biztosítandó, ahol csak
gyepművelés
folytatható,
vagy
legfeljebb út és parkoló helyezhető el,
amelyet árvíz esetén a hatóság igénybe
vehet és ez ellen kártérítési követeléssel
fellépni nem lehet.
Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán a
töltéslábtól számított 100,0 m-en belül
nyitott munkagödröt, vagy megfelelő
műszaki védelem nélkül talajszint alatti
létesítményt építeni nem lehet.
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Záró rendelkezések
150. §.
Jelen Fejezet előírásai 2008. május 05.
napján lépnek hatályba és a 970 SZT2/2006
törzsszámú tervdokumentáció 2.2 rajzszámú
Szabályozási
Tervlapjával
együtt
érvényesek. . A Tervlap a jelen
rendeletmódosítás I. jelű Melléklete”
2.§
A Rendelet a következő X. Fejezettel
egészül ki, a Fejezet
§-ainak számozása 151.§ - 150.§.
„X. Fejezet
Szentgotthárd, Máriaújfalu városrész, Kis
utca déli része Helyi Építési
Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Fejezet hatálya és alkalmazása
151.§.

(1) Jelen előírások hatálya Szentgotthárd
város a Kis utca-10052 hrsz-ú út – a
2943, 10048/10-12, 10048/76. 79, 81, 82,
29 és 10048/30hrsz telkek déli
határvonala- 2942 hrsz út által határolt
területekre terjed ki.
(2) A területen területet felhasználni,
építési telket és területet kialakítani,
építményt,
épület-együttest
építeni,
átalakítani,
bővíteni,
felújítani,
helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani,
elmozdítani,
a
rendeltetését
megváltoztatni (a továbbiakban: építési
munkát végezni), és ezekre hatósági
engedélyt adni csak: e rendelet és az
ARCHIGRAF Bt. által 970-SZT1/2006
törzsszámon készített dokumentáció 2.2

2008. ÁPRILIS 30.
számú szabályozási terve előírásai szerint
szabad.
Kerítés létesítésének szabályai
152. §.

(1) Ahol a szabályozási terv új
szabályozási vonalat jelöl, ott a közterület
felőli kerítést az új szabályozási vonalon
kell elhelyezni.
(2) A kerítés kialakítására vonatkozó
előírások.
A telek közterületi vonalán áttört kerítés
1,2 – 1,8m magassággal létesíthető. Áttört
kerítéshez annak magasságán belül
legfeljebb 60 cm magas tömör lábazat
készíthető.
A telek oldalsó és hátsó határán (a
szomszédos telekkel határos vonalán),
tömör vagy áttört kerítés létesíthető 1,2 –
2,0m közötti magassággal. Telken belül
az egyes külön használatú telekrészek
között csak áttört kerítés létesíthető, a
tulajdonostársak
hozzájárulásával,
legfeljebb 1,6 m magassággal.
Területfelhasználás
153.§.

A szabályozási tervlap az alábbi területfelhasználási egységeket különbözteti meg:
a.) A beépítésre szánt területen az építési
használat általános és sajátos jellege szerint
falusias lakóterületet.
b.) A beépítésre nem szánt területen
közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési
területet valamint zöldterületet.

VI. ÉVFOLYAM

4. SZÁM
17

2008. ÁPRILIS 30.
- a 200m2-nél kisebb területű meglévő telkek
nem építhetőek be.

Falusias lakóterület előírásai
154.§.
(1) A falusias lakóterületen csak az alábbi
funkciójú építmények létesíthetők:
•

egy tömbben elhelyezett, legfeljebb
kétlakásos lakóépület,

•

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület,

•

szálláshely szolgáltató épület,

•

kézműipari építmény és

•

helyi igazgatási, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület, és

•

mező- és erdőgazdasági építmény a
lakóépület egyidejű elhelyezésével,
az egyes építési övezetek külön
előírásainak
figyelembevételével
építhető.

(2)
A megengedhető
legnagyobb
szintterület sűrűség 0,4.
Lf
(3) Az
jelű építési övezet
előírásai:

c.) Beépítési mód:
- szabadonálló
- a beépítettség legnagyobb mértéke 30%
lehet.
d.)

e.) Közművesítettség mértéke:
Az övezetet teljes közművel kell ellátni. A
szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig zárt
szennyvízgyűjtő létesíthető, de elkészülte
után a szennyvízcsatornára az ingatlanokat
rá kell kötni.
f.) A telekterület legalább
zöldfelületként kell fenntartani.

b.) Az egyes telkek beépíthetősége

(8) 1

(16) 2

(17) 1005
2 hrsz

Települési kategória
(10) helyi
kiszolgáló út
(18) mezőgazdaság
i út

Tervezési
osztály
(11) B.VI.d.C
.
(19) K.VIII.

50%-át

g.) Az előírt számú gépkocsiparkolót telken
belül kell kialakítani.

a.)
a telekalakítás szabályai:
a kialakítható legkisebb telek
területe: 600,0 m2
szélessége: 20,0 m lehet
nyeles telek nem alakítható ki.

Út neve,
hrsz
(9) Kis
utca

A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság 3,5/4,5m. Gazdasági
épület és gépkocsitároló legkisebb
építménymagassága
3,0m
lehet,
gerincmagassága
azonban
nem
haladhatja meg a lakóépületét.

Közlekedési terület
155. §.
(1) A közlekedés számára a szabályozási
terven meghatározott területet biztosítani
kell.
(2) A szabályozási szélességen belül csak
az út létesítményei, berendezései és
közművek létesíthetők, illetve növényzet
telepíthető.
(3)
Az
úthálózat
elemeinek
kategorizálása, építési szélességek
Kezelő
(12) ön
k
(20) ön
k

Jelenlegi
szélesség
(13) 7,0
12,
0
(21) 5,5
9,0

Szabályozás
i szélesség
(14) 12,0

(22) 9,0

Megjegyzés
(15)

(23) földú
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(26) mezőgazdaság
i út

2008. ÁPRILIS 30.

(27) K.VIII.

(28) ön
k

(29) 4,5
7,0

(30) 9,0

(32)
Zöldterületek
Z

tevékenység
csak
az
üzemeltető
hozzájárulása
engedélyezhető.

156.§.

A
jelű zöldterület Kethely és
Máriaújfalu városrészek határának jelzésére
szolgál. Területén épület és építmény nem
helyezhető el. Állandó növényzettel való
fedettségéről gondoskodni kell.

(6)

illetékes
esetén

Új épületek építésére, meglévő épületek
bővítésére építési engedély csak az
övezeti
előírásokban
rögzített
közműellátás
rendelkezésre
állása
esetén adható

Közművekre vonatkozó előírások
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

157. §.
(1)
A
tervezési
területen
zárt
szennyvízgyűjtő csak a szennyvízcsatorna
hálózat megépüléséig létesíthető.
(2) Az ingatlanból csak a közcsatornát
üzemeltető
által
engedélyezett
szennyezettségű szennyvíz vezethető a
közcsatornába. Amennyiben a keletkező
szennyvíz a közcsatornába vezethetőség
feltételeinek nem felel meg, akkor szükséges
előtisztításáról
telken
belül
kell
gondoskodni.
(3)

(4)

(5)

A felszíni vizeket nyílt árok, vagy
csatornahálózattal össze kell gyűjteni és
a befogadóba vezetni.
Területgazdálkodási okokból, valamint
az utca fásítási lehetőségének a
biztosítására
a
villamosenergia
elosztási, a közvilágítási és a távközlési
szabadvezetéket
közös
egyoldali
oszlopsorra kell fektetni, amelyre
egyben a közvilágítást szolgáló
lámpafejek is elhelyezhetőek.
A közműlétesítmények jogszabályi
előírások szerinti védőtávolságait –
biztonsági övezetét – biztosítani kell. A
védőtávolságon belül bármilyen építési

Környezetvédelem
158. §.
(1) A föld védelme érdekében az építési
tevékenység megkezdésekor a termőréteget
el kell távolítani és deponálni kell, az
építkezés
befejeztével
hasznosításáról
gondoskodni kell.
(2) A terület felszíni szennyeződésre
fokozott érzékenysége miatt a felszíni és
felszín alatti
vizek védelme kiemelt szerepet kell
kapjon.
(3)

Tilos
a
keletkező
szennyvizet,
trágyalevet használaton kívüli ásott
kutakba, csapadékvíz elvezető árkokba
vezetni és szikkasztani.

(4)

A területet a városi szemétszállítási
rendszerbe be kell kapcsolni.

(5)

A területen a szennyvizek szikkasztása
tilos. A kommunális szennyvíz igazoltan
zárt
tárolóban
gyűjtendő
és
szippantással
távolítandó
el.
A
szippantott szennyvizet engedélyezett
ürítőhelyre kell elszállítani.

(31) földú
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A
terület
szennyvizeit
a
szennyvízhálózat megépülése után a
közcsatornába kell vezetni a mindenkori
hatályos
előírások
határértékeinek
betartásával.
A
terület
levegőtisztaság-védelme
érdekében a vonatkozó országos
előírásokon túlmenően csak olyan
épület, építmény építhető, amelynél a
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tervezett tevékenységből származó
technológiai eredetű emisszió nem lépi
túl az előírt határértékeket.
(8)

A terület besorolása „lakóterület
(kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű)”

(9)

A
közlekedésből
megengedhető zajterhelés:

származó

A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen
Lakóterület
Gyűjtőút, összekötőút, egyéb közút
Kiszolgáló út mentén
(kisvárosias,
mentén
nappal
éjjel
nappal
éjjel
kertvárosias,
falusias, telepszerű

55 dB (A)

45 dB (A)

60dB (A)

50 dB (A)

beépítésű)
Záró rendelkezések
159. §.
Jelen Fejezet 2008. május 5. napján lép
hatályba és az ARCHIGRAF Bt által
készített
Szentgotthárd,
Máriaújfalu
városrész, Kis utca déli oldala szabályozási
terve
970
SZT1/2006
törzsszámú
tervdokumentáció 2.2 Szabályozási Terv
tervlapjával együtt érvényes. A Tervlap a
jelen rendeletmódosítás II. jelű Melléklete”
3.§
A Rendelet módosítás előtti IX. Fejezetének
számozás XI. Fejezetre, a jelenlegi IX.
Fejezetbe tartozó § számozása (136.§)
160.§-ra változik
4.§
A Rendelet I. Fejezete (Akasztó domb keleti
lakóterület helyi építési szabályzatáról
valamint szabályozási tervéről) a
következők szerint módosul.
(1) A Rendelet 8. § (2) bekezdése a
következőkkel egészül ki:
k.)sajátos terepviszonyok miatt az
építményekre vonatkozó külön előírások:

Az épületeket jellemző hossztengelyét és
tetőgerincét lehetőleg a rétegvonalakkal
párhuzamosan kell elhelyezni. Lejtőre
merőleges épületszárnyakat szükség szerinti
szerkezeti egységekre tagolva a lejtőre kell
ültetni úgy, hogy a padlószint a rendezetlen
terepszinttől legfeljebb 1,5 m-re távolodhat
el, ezután szinteltolást kell beiktatni. A
padlószintnek a terephez való igazítást a
gerincnek követnie kell annak érdekében,
hogy az építmény lejtő felőli tényleges
ereszmagassága az övezetre előírt értéket ne
haladja meg.
l.) A terepet csak a legszükségesebb
mértékben szabad megbontani, az épület
számára sík építési területet kialakítani nem
lehet.
m.) Az építési telken belül létesített rézsűk
magassága legfeljebb 1,5 m lehet, ezen felül
támfalat
kell
létesíteni,
amelynek
állékonyságát
minden
esetben
talajmechanikai vizsgálatra alapozott statikai
számítással igazolni kell.
(2) A Rendelet 8.§ (7) bekezdés a következő
részekkel egészül:
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k.) A sajátos terepviszonyok miatt az
építményekre vonatkozó külön előírások:
Az épületeket jellemző hossztengelyét és
tetőgerincét lehetőleg a rétegvonalakkal
párhuzamosan kell elhelyezni. Lejtőre
merőleges épületszárnyakat szükség szerinti
szerkezeti egységekre tagolva a lejtőre kell
ültetni úgy, hogy a padlószint a rendezetlen
terepszinttől legfeljebb 1,5 m-re távolodhat
el, ezután szinteltolást kell beiktatni. A
padlószintnek a terephez való igazítást a
gerincnek követnie kell annak érdekében,
hogy az építmény lejtő felőli tényleges
ereszmagassága az övezetre előírt értéket ne
haladja meg.
l.) A terepet csak a legszükségesebb
mértékben szabad megbontani, az épület
számára sík építési területet kialakítani nem
lehet.
m.) Az építési telken belül létesített rézsűk
magassága legfeljebb 1,5 m lehet, ezen felül
támfalat
kell
létesíteni,
amelynek
állékonyságát
minden
esetben
talajmechanikai vizsgálatra alapozott statikai
számítással igazolni kell.
(3) A Rendelet 15.§-a helyébe a
következő szöveg lép:
(1) A tervezési területen bármilyen építési
tevékenységet elkezdeni csak a rétegvizeket
megcsapoló szivárgó rendszer és a
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését
követően lehet. A fenti vízelvezető rendszer
csak vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező
tervek alapján építhető ki.
(2) A tervezési terület a földmozgásveszély
elkerülése érdekében a beépíthetőség és a
területhasználat feltételei alapján az alábbi
az övezeti jelben közölt geotechnikai
övezetekre oszlik:
a) Az I. jelű övezet korlátozás nélkül
beépíthető. Az épületek síkalapozással
megalapozhatók a fagyhatár alatt. A ơa=250-
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300 kN/m2. Az általajvizek miatt a pincéket
talajvíz elleni szigeteléssel kell ellátni.
b) A II. jelű övezet területén lévő eróziós
gödröket tömedékelni kell, a vízrendezést
mielőbb végre kell hajtani.
c) A III. jelű övezet területén lévő
vízlevonulást
késleltető
záportározó
műtárgyat csak a II. jelű terület vízrendezése
után lehet elbontani.
d) A IV. jelű övezet az alábbi feltételekkel
építhető be:
a) a Szabályozási Terven egyedi jellel jelölt
vízmosásos
területeket,
állandóan
növényzettel fedetten kell fenntartani,
b) a 240 mBf magassággal érintett és annál
alacsonyabban fekvő telkeken
– az épület helykijelölése, az építési
engedélyezési
terv
csak
részletes
talajmechanikai vizsgálat alapján készíthető
–
az
esetlegesen
előforduló,
nem
nyilvántartott, de a telektulajdonosok által
ismert időszakos források elfolyását segíteni
kell
forrásfoglalás
kialakításával.
Földmunkák végzése során eltömni nem
szabad, mert a felgyülemlő víz a földrétegek
elmozdulását idézheti elő
–a talaj megbontását csak a feltétlenül
szükséges mértékben javasoljuk, ezt az
épületek és egyéb létesítmények tervezésénél
már érvényesíteni kell. A szabadon maradó
rézsűket amennyiben 1,5 m-nél magasabbak,
talajmechanikai szakvélemény alapján kell
kialakítani, esetleg támfal alkalmazásával
–a rézsűk hajlása legfeljebb 7/4-es lehet. A
friss rézsű felületeket azonnal biológiai
védelemmel kell ellátni.
e)Az V. jelű geotechnikai övezet további
beépítése nem engedhető meg. A már
elkészült két családi ház állékonyságát
biztosító
nagyméretű
beton
támfal
környezetében a szabályozási terven
körülhatárolt terület építési tilalom alatt áll.
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f) Az LU-2,LU-3 és KU-1 jelű utak
tervezéséhez
részletes
talajmechanikai
vizsgálat szükséges.
(4) A Rendelet 8.§ (2) bekezdés helyébe a
következő szövegrész lép:
(2) A KEL SZ

25
2
6,0
1100 jelű,
nem kialakult kertvárosias karakterű építési
övezet szabadon álló építési hellyel
rendelkezik.
Az övezeten belül az egyes telkek az alábbi
feltételek teljesülése esetén építhetők be:
a) A meglévő és telekalakítással létrehozott
telek
területe legalább
1100 m2
szélessége legalább 19,0 m
mélysége legalább
30,0 m kell legyen.
b) építményeket a Szabályozási Terven jelölt
építési helyen belül kell elhelyezni. A telek
beépítettségének legnagyobb mértéke 25 %
lehet.
c) Az előkert legkisebb mélysége 8,0 m.
d) Az oldalkert legkisebb szélessége 5,0 m,
kivéve az alábbi esetekben:
–a 0133/18 hrsz. átlagosnál keskenyebb
meglévő telek oldalkertjének szélessége 3,5
m.
– a 918 hrsz7. és 917/1 hrsz-okkal
szomszédos telkek oldalhatáron álló
beépítési móddal építhetők be és az
építmény a közös oldalhatárra van rendelve,
ezért az övezetváltás melletti oldalkert
szélességét az építmények közötti legkisebb
távolság határozza meg, ez esetben 6,0 m.
–a 919 hrsz-ú kegyeleti parkkal szomszédos
oldalkertek legkisebb szélessége 10,0 m.
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e) A hátsókert legkisebb mélysége általában
10,0 m, kivéve a 0133/16 hrsz.
megosztásával
keletkezett
telkek
és
ugyanazon hátsó telekhatárra néző telkek
hátsókertjeit, ahol a megengedett legkisebb
mélysége 6,0 m.
f) Az övezet lakótelkeire benyúló a
Szabályozási Terven egyedi jellel jelölt,
állandóan növényzettel fedetten fenntartandó
vízmosásos, suvadásos terület határától
számított 10,0 m-en belül építmény nem
helyezhető el, földmunkák nem végezhetők.
g) A megengedhető legkisebb-legnagyobb
építménymagasság 4,0-6,0 m lehet.
h) A kialakított zöldfelület legalább a
telekterület 50 %-a kell legyen.
i) Az építési övezetet teljes közművel kell
ellátni.
j) Az építmények működéséhez szükséges
előírt számú gépkocsiparkolót telken belül
kell biztosítani.
(5) A Rendelet 12.§ (4) bekezdéséből a
következő szövegrész hatályon kívül kerül,
a bekezdés további részei változatlanul
érvényesek:
„ A tervezési területen az építési engedély
kiadása előtt, vízjogi létesítési engedély
alapján ki kell építeni a teljes csapadékvíz
elvezető rendszert.”
5.§
Záró rendelkezések:
(1) A Rendeletnek a jelen
rendeletmódosítással nem érintett részei
változatlanul maradnak.
(2) Ez a rendeletmódosítás 2008. május 5-én
lép hatályba.
Kihirdetve: 2008. május 5-én.

VI. ÉVFOLYAM

4. SZÁM
22

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
84/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Körmendi
Rendőrkapitányság
Szentgotthárdi
Rendőrőrsének
az
„Előterjesztés
Szentgotthárd város 2007. évi közrend,
közbiztonságáról”
című
beszámolót
elfogadja.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Fővámhivatal
Szombathely, a Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd mint szabálysértési hatóság, a
Polgármesteri
Hivatal
Szentgotthárd
közterület-felügyelők, a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szentgotthárdi Irodája, a Polgárőr Egyesület
Szentgotthárd,
a
Szentgotthárd
Közbiztonságáért
Közalapítvány és a
Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
beszámolóját a 2007. évi közrendközbiztonsági tevékenységről elfogadja.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Bűnmegelőzési
és
Közbiztonsági
Bizottságának tagjai köréből Károlyi Tibor
alezredes megbízását visszavonja, az őt
delegáló szervezet megszűnése miatt. A
Képviselő-testület egyben köszönetét fejezi
ki alezredes úrnak az Önkormányzattal való
együttműködéséért és a Bizottságban 2003.
óta kifejtett lelkiismeretes munkájáért. A
Bűnmegelőzési Bizottság tagjainak létszáma
ezzel egy fővel csökken.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert
irodavezető
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Szentgotthárdi
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Rendőrőrs parancsnokát, hogy az Ifjúsági
Őrjárat akcióit a Rendőrőrs koordinálja. A
Képviselő-testület felkéri az oktatási
intézmények vezetőit, hogy ehhez kellő
számban biztosítson az Őrjáratban résztvevő
pedagógusokat.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Krajczár Róbert irodavezető a közlésért
Végvári János őrsparancsnok
Pénzes Tibor igazgató
Bedics Sándor igazgató
85/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2007. évben
változásokkal
érintett
háziorvosi
körzetek
feladatellátásáról
szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert
irodavezető
2. A
Képviselő-testület
egyeztetést
kezdeményez az Önkormányzat dr. Tóth
Csaba, valamint dr. Hevesi András között
az I. számú felnőtt háziorvosi körzet
jövőjéről. A további eredményes
együttműködéshez a szükséges, de még
hiányzó szerződéseket pótolni kell.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
86/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 2008. április 6-ra
kitűzött helyi népszavazás eredményét
tudomásul veszi.
Határidő:

azonnal
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Viniczay Tibor polgármester

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 2008. április 6-án tartott
helyi népszavazás költségeit 2.472.839 Ft
összegben tekinti teljesítettnek. Egyben
felkéri Viniczay Tibor polgármestert és
Bugán
József
alpolgármestert,
hogy
lehetőség szerint a helyi népszavazás
költségeihez önkormányzati forráson kívüli
pénzügyi fedezet biztosításában járjanak el;
az esetleges támogatás összegét az általános
tartalékba vissza kell helyezni.
Határidő:
azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
Bugán József alpolgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
87/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Őrségi Vízrendezési
és Talajvédelmi Társulat tevékenységéről
készült tájékoztatót nem fogadja el, annak
átdolgozását kéri az alábbiak szerint:
Felkéri a Társulatot, hogy rendszeresen
tájékoztassa
az
önkormányzatot
elektronikus és papíralapú formában is a
Társulat éves fenntartási munkaterveinek
Szentgotthárdot és térségét érintő részéről
és az éves fenntartási munkálatainak terveit
is hozza nyilvánosságra. Az információnak
a lakossághoz való eljuttatásához
az
Önkormányzat felajánlja segítségét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
88/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium intézmény Szervezetiés Működési Szabályzatát az 1. számú
melléklet szerint módosítja.

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár
intézmény
Szervezetiés
Működési Szabályzatát a 2. számú melléklet
szerint módosítja.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rendelőintézet
Szentgotthárd Szervezeti- és Működési
Szabályzatát a 3. számú melléklet szerint
módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Bedics Sándor igazgató
Molnár Piroska igazgató
Dr. Mesterházy Mária igazgató
89/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár kérelmét támogatja, és engedélyezi
2008. július 21-től augusztus 19-ig mind a
felnőtt, mind a gyermekrészleg részleges
zárva tartását azzal, hogy ezen időszak alatt
az intézmény hétfőtől péntekig 14-17 óráig
tart nyitva. A Képviselő-testület engedélyezi
a gyermekrészlegben a kölcsönzés részleges
szünetelését 2008. június 16-20. és 2008.
augusztus 25-29. között, az olvasótábori
foglalkozások
zavartalan
lebonyolítása
érdekében.
Az olvasók tájékoztatásáról az intézmény
igazgatója köteles gondoskodni.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Krajczár Róbert irodavezető a közlésért
Molnár Piroska igazgató
90/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzati
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Minőségirányítási Program II/4.e.) pontjában
meghatározottak alapján
a 2007. évi
Országos
Kompetenciamérésen
elért
kimagasló eredményekért a SZOI Arany
János Általános Iskola pedagógusai közül
Keserű Lajost, Tóth Andornét, Variné Trifusz
Máriát; a SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnázium pedagógusai közül Molnár
Mariannát, Pintér Ferencet, Horváth
Zsuzsannát, Gyécsek Andreát és Medgyes
Szilviát kimagasló munkájuk elismeréseként
egyszeri
jutalomban
részesíti
a
költségvetésben elkülönített kitüntetési keret
terhére.
A jutalom összege: bruttó 1 havi
munkabér/fő.
A jutalom átadására a Városi Pedagógus
Napon kerül sor.
Határidő: 2008. Városi Pedagógus Nap
Felelős : Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Pénzes Tibor igazgató
91/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbiak szerint
módosítja a 61/2008. sz. képviselő-testületi
határozatának 5. pontját:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium intézményében a
2008/2009-es tanévben a szakközépiskolai
képzésben 3, szakiskolai képzésben 2 osztály
indítását engedélyezi. A szakközépiskolai
képzés három osztálya közül kettő 0.
évfolyamos nyelvi előkészítő osztály. Az
oktatást
többletköltség
nélkül
kell
megszervezni.
Az osztályok létszáma az oktatási
törvényben meghatározottak szerint: 0.
évfolyam és szakiskolai képzés 9-10. osztály
maximális létszáma 30 fő lehet, a 9-13.
évfolyamon a maximális létszám 35 fő lehet.
A szakközépiskolai képzésben indítandó
plusz osztály miatt az önkormányzat mint
fenntartó többlet anyagi terhet nem tud
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vállalni. Ennek ismeretében kell az
intézményben indítandó további képzéseket
szervezni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Bedics Sándor igazgató
92/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának,
hogy a SZOI Arany János Általános Iskola
intézményegység vizesblokk felújítására
vonatkozó kérelmét támogassa, a kérelem
teljesítéséhez szükséges 4,6 millió Ft-tot az
önkormányzat a felhalmozási hitel terhére
biztosítja.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának,
hogy a beszerzési eljárás lebonyolítására a
Társulás munkaszervezetét kérje fel.
Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Pénzes Tibor igazgató
Kovács Jánosné intézményegység-vezető
93/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városi Diáksport
Egyesület 2008. április 1-jétől 2009. március
31-ig szóló diáksport-tervét megismerte,
annak
megvalósítását
támogatja.
A
középtávú terv hiánya miatt a Képviselőtestület úgy rendelkezik, hogy a Városi
Diáksport Egyesülettel előszerződést kell
kötni az előterjesztés melléklete szerintihez
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képest megfelelően átdolgozott tartalommal,
melyben előlegként a Városi Diáksport
Egyesület működéséhez 425.000.- Ft-ot
folyósítson elszámolási kötelezettséggel. A
támogatási szerződés aláírásának és a
további 1 millió Ft-ig terjedő összeg
folyósításának feltétele a Sportkoncepciónak
megfelelő középtervű terv benyújtása a
májusi képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős:Viniczay Tibor polgármester
Kovács László elnök
Jakabné Palkó Edina irodavezető
94/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja
az
Önkormányzat és a tőle feladatokat átvállaló
civil szervezetekkel létrejövő alábbi
szerződéseket:
- Támogatási szerződés a jakabházi
városrészben lévő közterületek rendben
tartására a Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesülettel.
- Megállapodás a máriaújfalui városrészen a
Máriaújfaluért Egyesülettel.
- Támogatási szerződés a rábafüzesi
városrészen a Rábafüzesi FC-vel.
- Támogatási szerződés a zsidai városrészen
a Zsidai Sportegyesülettel.
- Támogatási szerződés a Hársas Tó
tógondnoki és vizimentői feladatainak
ellátására a Horgász Egyesülettel.
2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának
képviselő–testülete a városrészi klubok
működtetéséhez - a melléklet szerinti
tartalmú
megállapodások
következő
szervezetekkel való megkötéséhez járul
hozzá:
- Jakabháza Városrészi Klub esetében:
Jakabházi Faluszépítő Egyesület,
- Máriaújfalu Városrészi Klub esetében:
Máriaújfaluért Egyesület,
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- Rábafüzes Városrészi Klub esetében: a
Rábafüzes Városrészi Önkormányzata,
- Zsidai Városrészi Klub esetében a Zsidai
Sportegyesület,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
95/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
városrészi
önkormányzatok részére biztosított 1
millió Ft összegű pénzkeretet az alábbiak
szerint osztja fel:
a.) A Rábafüzesi Városrészi Önkormányzat
részére a megállapított 94.400 Ft összegből
Gyereknapra: 14.400 Ft-ot; Falunapra:
50.000 Ft-ot; Idősek napjára: 30.000 Ft-ot
biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a Rábafüzesi
Városrészi
Önkormányzattal
a
fenti
összegekre a támogatási szerződést kösse
meg.
b./
A
Zsida-Zsidahegy
Városrészi
Önkormányzat részére a megállapított
113.140 Ft összeget Sportöltöző, zuhanyozó,
Klubelőtér, szertárak meszelésére, festésére,
nyílászárók mázolására biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Zsidai
Sportegyesülettel a fenti összegre a
támogatási szerződést kösse meg.
c.)
A
Rábakethelyi
Városrészi
Önkormányzat részére a megállapított
407.780 Ft összegből a Radnóti utcai
játszótér kialakításához: 150.780 Ft-ot
(faanyag-vasanyag, festék ), 10 db sörpad
garnitúra vásárlására: 170.000 Ft-ot, Brenner
téri szobor, zászlótartó, zászló beszerzésére:
60.000 Ft-ot, a templomkertből a szemét
egyszeri elszállíttatására: 27.000 Ft-ot
biztosít.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Rábakethelyi
Városrészi
Önkormányzattal
a
fenti
összegekre a támogatási szerződést kösse
meg.
d.) A Máriaujfalui Városrészi Önkormányzat
részére a megállapított 87.350 Ft összeget a
városrész közcélú feladatainak ellátására (pl.
virágosítás), őszi időszakra tervezett
városrészi nap költségeinek kiegyenlítésére,
Máriaujfalui Sportegyesület támogatására
biztosítja.
Felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
Máriaujfaluért Egyesülettel a fenti összegre
a támogatási szerződést kösse meg.

2008. ÁPRILIS 30.
Városrészi
Önkormányzattal
a
fenti
összegre3 a támogatási szerződést kösse
meg.
Határidő : a közlésre azonnal
Felelős:
1.) pontért:Viniczay Tibor polgármester
2.)pontért: Jakabné Palkó Edina pénzügyi
irodavezető
96/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:

f.) A Rábatótfalui Városrészi Önkormányzat
részére a megállapított 206.080 Ft összegből
a Rábatótfalui Sportegyesületnek:100.000
Ft-ot, egyéb más célra 70.000 Ft-ot, a
Kultúrház mögötti játékok felújítására és
apróbb munkálatok elvégzésére 36.080 Ft-ot
biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a 100.000 Ft
összegű
támogatásra
a
Rábatótfalui
Sportegyesülettel, a 106.080 Ft összegű
támogatásra a Rábatótfalui Városrészi
Önkormányzattal a támogatási szerződést
kösse meg.

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a) a Rábakethelyi Plébánia által 2008. június
23-29. között szervezett Egyházi zenei tábort
30.000.- Ft,
b) a Nagyboldogasszony Plébánia által 2008.
június 30-július 5. között szervezett
Hittantábort 130.000.- Ft,
c) a Szentgotthárdi Horgász Egyesület által
2008. június 30-július 13. között szervezett
Horgásztábort 30.000.- Ft,
d)
a
359.
számú
Vajda
Ödön
Cserkészcsapatot 2008. augusztus 1. és 10.
között képviselő 2 fő cserkésznek a
lengyelországi
nemzetközi
cserkésztalálkozón való részvételét 50.000.Ft,
e) az Ifjú Természetjárók Baráti Köre által
2008. augusztus 4-10. között szervezett
Lurkók Napközis Táborát 80.000.- Ft,
f) a Vöröskereszt városi szervezete által
2008. augusztus 11-17. között szervezett
Napraforgó Egészségtábort 90.000.- Ft
összegben
támogatja
a
2008.
évi
költségvetésben tervezett Civil Alap terhére.
A támogatás összegének felhasználásáról a
támogatott a számlák bemutatásával a
rendezvény befejezését követő 15 napon
belül elszámolni köteles.

g.) A Jakabházi Városrészi Önkormányzat
részére megállapított 20.450.- Ft összegből
férfinapra 10.000.- Ft-ot, Idősek Karácsonya
rendezvényre pedig 10.450.- Ft-ot biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a Jakabházi

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Civil
Nap
megrendezéséhez a Szentgotthárdi Civil
Fórum részére 50.000.- Ft támogatást nyújt a
2008. évi költségvetésben tervezett Civil

e.) A Farkasfai Városrészi Önkormányzat
részére a megállapított 70.800 Ft összeget
Kiserdei út, Zsilavek út kavicsozására,
Fővég
út
felújítására,
vízelvezetés
megoldására, Kulturház festésére, meszelés,
fűtő berendezés javítására, június 21.-i
jubileumi sportnap és városrészi nap közös
megrendezésére, temető kerítés és kapu
(kb.20m) csináltatására biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Farkasfai
Városrészi Önkormányzattal a fenti összegre
a támogatási szerződést kösse meg.
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Alap terhére. A támogatás összegének
felhasználásáról a támogatott a számlák
bemutatásával 2008. május 15-ig elszámolni
köteles.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető
Cziráky László elnök
97/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére a Szentgotthárd
Rákóczi u. 5. sz. alatt biztosított
helyiségének felújítása érdekében felkéri a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját,
hogy mérje fel az elvégzendő munkákat,
kérjen árajánlatot a kivitelezésre, és a
Pénzügyi Irodával történő egyeztetést
követően
intézkedjen
annak
megvalósításáról (fedezete: önkormányzati
tulajdonú ingatlanok 50.000,- Ft feletti
felújítási kerete).
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi
Irodavezető
98/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2008. évi költségvetésében
a
céltartalékban
elkülönített
környezetvédelmi alap terhére 308.789,- Ft
felhasználását
az
Előterjesztés
1.sz.
melléklete
szerinti
feladatokra
és
összegekben engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi
Irodavezető

2008. ÁPRILIS 30.
100/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
képviselő-testület, valamint a bizottságai
részére
megállapított
tiszteletdíjakról,
természetbeni
juttatásokról
és
költségtérítésről szóló 2/1995. (I.12.) ÖKT
rendelet módosítását kezdeményezi - a
májusi képviselő-testületi ülésre a rendelet
módosítását kell előterjeszteni.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Dr. Hevesi András
képviselő a 2008. március 25-én megtartott
Egészségügyi- Szociális- és Jogi Bizottság
üléséről való távolmaradását és a 2008.
március 27-én megtartott képviselő –
testületi ülésről való távolmaradását nem
igazolta a 2/1995. (I. 12.) ÖKT rendeletben
előírt módon, így képviselői tiszteletdíját
2008. május 1.-től 12 hónapra 25 %-kal
csökkenti.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
101/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
beruházásában épülő(t) vízközmű, közműcsatlakozási hozzájárulások mértékét az
alábbiak szerint határozza meg, módosítva a
197/2000. számú határozat 1./ pontját:
ivóvíz vezeték csatlakozási hozzájárulás:
lakosság: 50.000,- Ft/1m3/nap
közület: 90.000,- Ft/1m3/nap
szennyvízvezeték csatlakozási hozzájárulás:
lakosság:120.000,- Ft/ 1 m3/nap
közület:200.000,- Ft/1 m3/nap
1 lakásegység = 1 m3
A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
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Határidő: azonnal
Felelős:
Fekete Tamás műszaki irodavezető
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
102/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése / kistérségi
járóbeteg
szakellátó
központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás
korszerűsítése című (kódszám: NYDOP2007-5.2.1.)
pályázat
„A”
komponensének beadásához szükséges
önrészt, azaz 3.242.370,-Ft-ot biztosít a
2008. évi pályázati alap terhére.
Szükséges figyelembe venni a nem
privatizált háziorvosi körzet igényét is a
pályázathoz.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése / kistérségi
járóbeteg
szakellátó
központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás
korszerűsítése című (kódszám: NYDOP2007-5.2.1.)pályázat
„B”
komponensének beadásához szükséges
önrészt nem biztosítja, pályázatot nem
nyújt be, mivel a pályázat költségvetése
az alsó, min. 50 millió Ft költségvetési
határt nem éri el.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
103/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzata
pályázatot kíván benyújtani a Környezeti
és Energetikai Operatív Program KEOP 2.1.2 - „Önkormányzati árvízvédelmi
fejlesztések
kétfordulós
pályázati
konstrukcióval” című nyílt pályázati

2008. ÁPRILIS 30.
felhívására,
„Árvízvédelmi
töltés
kialakítása Szentgotthárdon, a Rába
folyó mentén,” címmel.
2. A Szentgotthárd Város Önkormányzata
által benyújtandó, „Árvízvédelmi töltés
kialakítása, Szentgotthárdon a Rába
folyó mentén” című pályázat a
VÍZÉPTEK Bt által 7/2006 tervszám
alatt készített, jogerős vízjogi létesítési
engedéllyel
rendelkező
műszaki
tervdokumentáció kiegészítésére és
módosítására épül. A tervező által
végzett elsőkörös tervezői költségbecslés
szerint a várható beruházási és
előkészítési
összköltség
bruttó
141.600.000,- Ft.
3. A Szentgotthárd Város Önkormányzata
által
benyújtandó
pályázati
dokumentáció szerinti max. 6 %-os
várható előkészítési költség 8.496.000,Ft, a 15%-os önrész 1.274.400,- Ft.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
pályázat
benyújtásához
szükséges
önrészt
maximum 1.274.400,-Ft összegben a
2008. évi költségvetésében szereplő
tervezési keret terhére biztosítja.
4. A
projekt
megvalósulása
esetén
megépülő létesítmény üzemeltetéséhez,
fenntartásához,
karbantartásához
szükséges költségeket Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselőtestülete biztosítani fogja a város és
községgazdálkodás
szakfeladat
(vízkárelhárítás) terhére.
Határidő: 2008. augusztus 04.
Felelős:
Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő csoport
104/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
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1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
pályázatot kíván benyújtani a Környezeti és
Energetikai Operatív Program KEOP - 1.2.0.
- Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós
pályázati konstrukcióban megvalósítandó
projektek támogatására című nyílt, pályázati
felhívására, „Szentgotthárd városrészein
szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése”
címmel.
2./ A Szentgotthárd Város Önkormányzata
által
benyújtandó,
„Szentgotthárd
városrészein
szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése” című pályázatot Máriaújfalu és
Jakabháza tekintetében vízjogi létesítési
engedélyek, Farkasfa tekintetében elvi
vízjogi engedély, ill. a teljes projektre
kiterjedően a Szemes és Fia Kft által
elkészített elsőkörös tervezői költségbecslés
alapozza meg. Eszerint a várható összes
beruházási + előkészítési költség bruttó
785.870.000.- Ft + 39.000.000.- Ft =
824.870.000.- Ft.
3./ A Szentgotthárd Város Önkormányzata
által benyújtandó pályázati dokumentáció
első fordulója kapcsán tervezett és várhatóan
felmerülő költségigény, figyelembe véve a
támogatható
tevékenységeket
bruttó
39.000.000.- Ft, amelynek önrésze (15 %)
bruttó 5.850.000.- Ft.
4./ Az első fordulóban elszámolható
költségek 85 %-os támogatási részének
ÁFA-tartalmát (32.500.000.- Ft x 0,85 x 0,2
= 6.500.000.- Ft) a pályázatban nem
elszámolható költség, ezzel önerőként kell
kalkulálni.
5./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához
szükséges önrészt, 5.850.000.- Ft +

Megnevezés
Saját forrás

2008. ÁPRILIS 30.
6.500.000.- Ft = 11.375.000.- Ft-ot a 2008évi költségvetésében szereplő tervezési keret
és a pályázati alap terhére biztosítja.
Határidő: 2008. június 02.
Felelős:
Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő csoport
105/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
támogatja,
hogy
Szentgotthárd város jelentkezzen a Virágos
Magyarországért 2008. évi környezetszépítő
versenyre.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
106/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nyugat-dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Tanács
által
meghirdetett a települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása felhívásra pályázatot
nyújt be.
A pályázat célja:
Szentgotthárd - Rábakethely városrészen
útburkolat felújítás II. (TEÚT-2008)
A fejlesztés megvalósulási helye:
Tóth Árpád utca (Radnóti M. u - Vakarcs K.
u. közötti szakasza), a Zöld Mező utca
(Radnóti M. u - Vakarcs K. u. közötti
szakasza), a Vakarcs K. utca (Felsőmező u. Zöld Mező utca közötti szakasza)
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
2008. év
10 805 816,-
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2008. ÁPRILIS 30.
0,-

Hitel

10 000 000,-

Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)

0,-

Egyéb forrás

0,20 805 816,-

Összesen:
A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás
összegét a 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008.(II. 28.) számú Költségvetési rendelet
céltartalékában az út-, híd felújítási pályázati
önrész keret terhére, valamint a tervezési
és/vagy pályázati tartalék terhére biztosítja. A
testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Rábakethely városrészen útburkolat felújítás
II. (TEÚT-2008) című pályázata kapcsán
felmerülő egyéb a pályázat benyújtásával
egyidejűleg felmerülő, de a pályázatban nem
elszámolható költségek fedezetét szintén
biztosítja bruttó 328.000,-Ft összegben a
pályázati tartalék terhére.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport
107/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a továbbiakban is
egyetért azzal, hogy a tulajdonát képező
szentgotthárdi 04/8 hrsz.-ú ingatlanon I.
osztályú műfű borítású labdarúgó
nagypálya építése valósuljon meg.
2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az OLLÉ Program
által lefolytatott közbeszerzési eljárás
kapcsán
meghatározott
műszaki
tartalommal időbeli kötelezettségvállalás

nélkül, kivitelező önálló közbeszerzési
eljárás során való kiválasztásával kívánja
a
műfüves
pályát
megvalósítani
Szentgotthárdon. A labdarúgó pálya
építési projekt megvalósítását az
Önkormányzat azzal kezdeményezi,
hogy a program végrehajtásához a város
megbízza
a
polgármestert
a
befektetéshez és üzemeltetéshez partner
keresésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport
108/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett
HÖF
CÉDE
Önkormányzati fejlesztések támogatása
területi kötöttség nélkül támogatására
pályázatot nyújt be.
2. A pályázat célja:
Szentgotthárd
Várkert játszótér II. ütemmel való
bővítése,
Szentgotthárd Radnóti úti játszótér felújítása,
Szentgotthárd Pável Ágoston lakótelepi
játszótér felújítása.
3. A fejlesztés megvalósulási helye:
Szentgotthárd Várkert,
Szentgotthárd Radnóti út,
Szentgotthárd Pável Ágoston lakótelep.

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
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Várkerti játszótér

Saját forrás
Támogatásból
igényelt összeg
Összesen:

2008. ÁPRILIS 30.

2.800.000.- Ft
4.200.000.- Ft

2.800.000.- Ft
4.200.000.- Ft

Pável
Ágoston
lakótelepi játszótér
2.800.000.- Ft
4.200.000.- Ft

7.000.000.- Ft

7.000.000.- Ft

7.000.000.- Ft

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2008. évi saját
forrás
összegét
a
2008.
évi
költségvetéséről szóló 4/2008 (II. 28.)
ÖKT rendelete biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő: 2007. május 15.
Felelős: Takáts József városi főmérnök
109/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbiak szerint
módosítja a 280/2004. számú határozattal
jóváhagyott
Szentgotthárd
város
településszerkezeti tervét:
A Településszerkezeti Tervben a Zrínyi utca
– Kis utca továbbá Bem utca nyomvonala
visszaminősül helyi kiszolgáló úttá – az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerint.
Egyebekben a Szerkezeti Terv nem módosul.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
110/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az SZGS Kft. Szombathely Kossuth L. u. 2. - által a
szentgotthárdi 0222/10. hrsz-ú földrészlet
beépítése kapcsán a Helyi Építési
Szabályzat és szabályozási terv II. fejezet
Ipari park I. ütem felülvizsgálatára,

Radnóti úti játszótér

módosítására irányuló kezdeményezést
támogatja az előterjesztés 4. számú
mellékletében foglalt figyelembe veendő
szempontok maradéktalan betartásával.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
111/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Nemesmedves 32/1
hrsz-ú, 940 m2 alapterületű, kivett áruház
megnevezésű, 1/1 arányban tulajdonában
álló belterületi ingatlanra Hidasi József 2360
Gyál, Erdősor u. 3. sz alatti lakossal történő
adásvételi szerződés megkötéséhez járul
hozzá, a vételi ajánlatban szereplő bruttó
1.300.000.-Ft-os vételárért. Az adásvételi
szerződés aláírásának és a vételár egy
összegben történő befizetésének végső
határideje a jelen határozat kézhezvételét
követő 15 napon belül. A szerződés
elkészíttetése és a költségeinek viselése a
vevő kötelessége.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal, szerződéskötésre
a közlést követő 15 napon belül
112/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 403/100
hrsz-ú, 1808 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1/1
arányban tulajdonában álló belterületi
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ingatlanra Kulcs és Forma Kft-vel (9970
Szentgotthárd, Hunyadi u. 46.) történő
adásvételi szerződés megkötéséhez járul
hozzá, a vételi ajánlatban szereplő bruttó
7.700.000.-Ft-os vételárért a 76/2008. számú
Képviselő - testületi határozat alapján kiírt
pályázatban rögzített fizetési feltételekkel és
határidőkkel. A szerződés elkészíttetése és a
költségeinek viselése a Vevő feladata.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal, szerződéskötésre
a közlést követő 15 napon belül
113/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete Tóth László és
felesége Tóth Lászlóné Szentgotthárd,
Alkotmány u. 47. sz alatti lakossal
történő
értékarányos
ingatlanrészcseréhez az alábbiakban járul hozzá:
a.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 2387 hrsz-ú
ingatlanban lévő, elcserélni kívánt
területrész értékét nettó 3.200.- Ft/m2ben állapítja meg a Tóth László és
felesége Tóth Lászlóné Szentgotthárd,
Alkotmány u. 47. sz. alatti lakosok
tulajdonát
képező
2385.
hrsz-ú
ingatlanában lévő területrész értékével nettó 1600.-Ft/m2-rel – szemben.
A Képviselőtestület az elcserélni kívánt
ingatlanrészeket értékarányosan cseréli el.
b.) A telekhatár módosítást követően az
újonnan kialakuló önkormányzati- és a
kérelmezők tulajdonába kerülő, illetve
lévő ingatlanok közt a kerítés
megépítése Tóth László és felesége Tóth
Lászlóné Szentgotthárd, Alkotmány u.
47. sz. alatti lakosok feladata illetve
annak költsége is őket terheli.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

2008. ÁPRILIS 30.

114/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
1. hozzájárul a Szentgotthárd 2387. hrsz-ú
ingatlanon található volt iskolaépület és
raktár átalakításhoz, szilárd burkolatú út
kialakításához az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező 2008. április 22-én
kelt átalakítási tervezetnek, a csatolt
alaprajz vázlatnak és helyszínrajznak
megfelelően.
Határidő:
a
Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ által kiírt
megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának 2008. évi támogatására
kiírt pályázaton a Főkefe kht.-nek a teljes
igényelt támogatási összegre vonatkozó
nyertessége esetén
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
2. a
Nyugat-dunántúli
Regionális
Munkaügyi Központ által megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatásának
2008.
évi
támogatására kiírt pályázatán a Főkefe
kht. pályázaton való indulásához –
maximálisan igényelt támogatási összeg:
13 m/Ft - jelzálog alapításra fedezetként
a szentgotthárdi 2208.hrsz-ú 1850 m2
területű, a szentgotthárdi 2209.hrsz-ú
1235m2 területű, a szentgotthárdi
2214.hrsz-ú 551 m2 területű, a
szentgotthárdi 2230. hrsz-ú 9073m2
területű, valamint a a szentgotthárdi
2298.hrsz-ú
5359
m2
területű
(összesen:18.068 m2), 1/1 arányban az
Önkormányzat tulajdonában lévő kivett,
beépítetlen
terület
művelési
ágú
ingatlanait jelöli ki. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázónak
nyújtott támogatás esetén jelzálog
kötelezettként aláírjon, amennyiben

VI. ÉVFOLYAM

4. SZÁM
33

a./ a Főkefe kht. vállalja azt, hogy a Savaria
NettPack Gyáregysége, a Felek által 2008.
március 3-án kötött használati szerződésbe
foglalt feltételeknek megfelelő rehabilitációs
foglalkoztatási tevékenységet, a pályázatban
vállalt 5 éves fenntartási idő előtt
megszünteti,akkor az egyébként ingyenes
ingatlanhasználat ellenértékét, az addigi
használati idő arányában Szentgotthárd
Város Önkormányzata számára készpénzben
kifizeti.
b./ a Felek által 2008. március 3-án kötött
használati szerződés 1.a és 1.c. pontjába
foglalt ingatlanok vonatkozásában az előző
a./ pont szerinti számoláshoz szükséges
használati díjként 1666 Ft/m2/hó díjat állapít
meg.
Határidő:
azonnal;
a
jogvesztés
kikötéséről szóló szerződés megkötésére:
2008. május 20., illetve a pályázat
benyújtásáig.
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Csanaki Eszter aljegyző
115/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 300.000.- Ft, vissza nem
térítendő támogatást nyújt a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.)ÖKT.
rendeletben foglaltaknak megfelelően az első
lakáshoz jutók támogatása keretéből az
alábbi kérelmezők részére:
a.) Gaál János 1976. an.: Lőrincz Erzsébet,
és élettársa Szűcs Anita 1978. an.:
Szakasics Mária Szentgotthárd, Kethelyi
u. 35/A. fsz. 3. szám alatti lakos részére a
szentgotthárdi 146/2/A/3 hrsz-ú lakás
megvásárlásához,
b.) Nagy Miklós 1974 an.: Für Teréz és
házastársa Nagyné Závecz Brigitta 1978
an.: Tóth Erzsébet Szentgotthárd, Duxler
u. 26. szám alatti lakosok a
szentgotthárdi 955/5/A/2 hrsz-ú lakás
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megvásárlásához,
c.) Horváth Zoltán 1974 an.: Brányi Gizella
Vasszentmihály, Fő u. 26. és házastársa
Horváthné László Andrea 1972 an.:
Kramarics Ilona Márta Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 38. szám alatti lakosok a
szentgotthárdi 403/90 hrsz-ú ingatlanon
épülő társasházak közül 403/90/A/1 hrszú lakás megvásárlásához,

d.) Bödő László 1973 an.: Németh Irén és
házastársa Bödőné Molnár Márta 1975 an.:
Braunstein Ágnes Szentgotthárd, Mártírok u.
2. IV/33. szám alatti lakosok a szentgotthárdi
1298/1/A/36 hrsz-ú lakás megvásárlásához,
e.) Pavlics Tamás 1974 an.: Bajzek Mária
Aranka és házastársa Pavlicsné Kocsis
Brigitta 1976 an.: Dancsecs Katalin
Szentgotthárd, Duxler u. 33/1. szám alatti
lakosok a szentgotthárdi 361/A/1 hrsz-ú
lakás megvásárlásához,
f.) Luthár Attila 1975 an.: Sándorfi Rózsa és
házastársa Luthárné Kovács Katalin 1978
an.: Császár Anna Szentgotthárd, Széll K. tér
15. szám alatti lakosok a szentgotthárdi
403/90 hrsz-ú ingatlanon épülő társasházak
közül a szentgotthárdi 403/90/A/2 hrsz-ú
lakás megvásárlásához,
g.) Löki István 1976 an.: Pálffy Mária
Szentgotthárd, Hegyalja u. 12. és
házastársa Löki – Leiner Zsanett 1980
an.: Kocsenda Mária Szentgotthárd,
Tótfalusi u. 79. szám alatti lakosok a
szentgotthárdi 475/22 hrsz-ú családi
házas ingatlan megvásárlásához,
h.) Doncsecz Zoltán András 1981 an.:
Reiber Zsuzsanna és élettársa Kiss Virág
1984 an.: Papp Katalin Szentgotthárd,
Hunyadi u. 3/C. ttér. 9. szám alatti
lakosok a szentgotthárdi 1386/A/32 hrszú lakás megvásárlásához.
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Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre: 2008. május 31.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
116/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Kossuth
Lajos utca 25/B. II/4. szám alatti 46/5/A/26
hrsz-ú, 2,5 szobás, összkomfortos, 72 m2
alapterületű lakást Dr. Vág Marianne
Szentgotthárd, Kossuth. Lajos utca. 25/B.
II/4. szám alatti lakos részére nem
értékesíti.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
117/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Szentgotthárd,
Széchenyi u. 21. szám alatti 1162/A/12 hrszú 17 m2 alapterületű garázsra Hajtó Ferenc
Szentgotthárd, József A. u. 19. szám alatti
lakossal határozatlan időre szóló bérleti
szerződés megkötéséhez járul hozzá 2 hónap
felmondási idővel.
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A bérleti szerződés megkötésének végső
határideje 2008. május 31. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
Bérleti
szerződés
megkötése
az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
közlése szerint.
Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre 2008. május 31.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos,
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
118/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
SZOI első és ötödik évfolyamán a
gyermekek egészséges életmódra nevelését
és mindennapos testedzését a Nemzeti
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.)
Kormányrendelet
202/2007.
(VII.31.)
módosítása szerint a 3. §. 9/G. pontjának
iránymutatása alapján szervezi meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért. Pochán
alpolgármester
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