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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET:

21/2008. (VIII. 28.) ÖKT r. A közterületek használatáról, rendjéről, illetve 4.
a közterületek bontásáról és helyreállításáról,
valamint a különböző reklámhordozók elhelye-
zéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) ÖKT rendelet
módosításáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

179/2008. (VIII. 27.) Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 8.
2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

180/2008. (VIII. 27.) Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről 8.
a 2008/2009-es tanév kezdése előtt.

181/2008. (VIII. 27.) Beszámoló az Idegenforgalmi Koncepció megva- 8.
lósulásáról, az Idegenforgalmi Intézkedési Terv
2007-2008. dokumentáció alapján.

182/2008. (VIII. 27.) Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedé- 9.
lyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es
nevelési évben.

183/2008. (VIII. 27.) Vas Megye Közgyűlésének a  a SZOI             9.
átszervezése kapcsán megfogalmazott 

                                               állásfoglalása

184/2008. (VIII. 27.) Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 10.

185/2008. (VIII. 27.) A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 10.
Alapító Okiratának módosítása.

186/2008. (VIII. 27.) Intézményi Alapító okiratok módosításainak 10.
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egységes  szerkezetben történő elfogadása.

187/2008. (VIII. 27.) A SZOI Pedagógiai Programjának elfogadása. 11.

188/2008. (XIII. 27.) Kistérségi közoktatási fejlesztési és esélyegyen- 11.
lőségi terv

189/2008. (VIII. 27.) A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 12.
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.

190/2008. (VIII. 27.) Megbízási szerződés megszüntetése. 12.
                                                (Dr. Hevesi András)

191/2008. (VIII. 27.) Az MSD Magyarország Kft megkeresése. 12.

192/2008. (VIII. 27.) Támogatási szerződés jóváhagyása. 12.
                                                Jakabházi Hagyományőrző Egyesület
193/2008. (VIII. 27.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat. 13.

194/2008. (VIII. 27.) Karácsony Határok Nélkül 2008. 13.

195/2008. (VIII. 27.) Képviselői, bizottsági tagsági díj megvonása. 13.

196/2008. (XIII. 27.) Petíció a május 1-i és augusztus 20-i kirakodó 14.
vásár helyszínével szemben.

197/2008. (VIII. 27.) A Nyugat-dunántúli turisztikai régióban meg- 14.
valósuló turisztikai termékfejlesztés támogatása
pályázati lehetőség (2008-TU-NYD-1).

198/2008. (VIII. 27.) Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése 14.
pályázat önerő kiegészítése.

199/2008. (VIII. 27.) Szilárd burkolatú önkormányzati tulajdonú 14.
utak burkolat-felújítására pályázat módosított
költségvetés (TEUT 2008.).

200/2008. (VIII. 27.) A forgalom csillapítására, a gyalogosok védel- 15.
mének növelésére, a járművek sebességének
csökkentésére pályázat benyújtása.

201/2008. (VIII. 27.) Beszámoló a CADSES Interreg III.B CHIRON 16.
projekt görögországi záró konferenciájáról.
Testvérvárosi kapcsolatra való felkérés Agria
polgármestere által.

202/2008. (VIII. 27.) Reisinger Magdolna kérelme (nyilvános WC 16.
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Területének megosztásával kapcsolatos ingatlanügy).

203/2008. (VIII. 27.) GYSEV Zrt vasúti átjáró megszüntetési kérelme. 16.

204/2008. (VIII. 27.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlaká- 17.
sokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a
hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

21/2008. (VIII. 28.) ÖKT rendelete a 
közterületek használatáról, rendjéről,  

illetve a közterületek bontásáról és 
helyreállításáról, valamint a különböző 

reklámhordozók elhelyezéséről szóló 
11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelet  

(továbbiakban: Rendelet) módosításáról

(A rendelet szövegében dőlt betűvel 
olvashatók a változással érintett 

szövegrészek.)

1.§.
(1) A Rendelet 2.§. (5) bekezdés a.) pontja 
az alábbiak szerint módosul:
(Hatósági szerződést kell beszerezni)
Hatályon kívül kerül a védőtető,  

ernyőszerkezet szövegrész.

(2) A Rendelet 2.§. (6) bekezdés a.) pontja 
az alábbiak szerint módosul:
(Nem kell hatósági szerződés)
 „a) Üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árú és 

cégtábla elhelyezéséhez, ha az a  
közterülettől 10 cm-en túl nem nyúlik  
be, vagy ha azok közterülettel érintkező 
felülete, üzlethomlokzat,  
kirakatszekrény, cím és cégtábla 
esetében pedig az 1 m2 –t nem haladja 
meg.

(3) A Rendelet 2.§. (6) bekezdés az alábbi 
e) ponttal egészül ki:

„e) Védőtető, ernyőszerkezet építésügyi 
hatóság által jóváhagyott elhelyezéséhez.”

(4) A Rendelet 2.§. (6) bekezdés az alábbi 
f) ponttal egészül ki:

„f) A saját üzlete (telephelye, iroda, stb.)  
elé kihelyezett saját tevékenységével  
kapcsolatos 1 db. 1,0  m2 –es 
nagyságot meg nem haladó 

mozgatható hirdetőtábla (reklámtábla) 
után.

(5) A 2.§  egyebekben változatlanul 
érvényes. 

2.§.
A rendelet 3.§. (4) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:
„(4) Alkalmi árusítás, mutatványos 

tevékenység, mozgóárusítás-büfékocsi, 
reklámcélú, vagy vállalkozási 
rendezvények, termékbemutató, 
kiállítás esetén a hatósági szerződés 
aláírásával egyidejűleg, a hatósági 
szerződés jogosultja 20.000.- Ft 
összegű óvadékot nyújt készpénzben a 
hatósági szerződésben foglalt 
kötelezettsége teljesítésének 
biztosítására.”

3.§.
A Rendelet 13.§. (1) bekezdés e.) pontja az 
alábbiak szerint módosul:
„e)  A vállalkozónak a saját üzlete 

(telephelye, iroda, stb.) elé kihelyezett 
1,0 m2 –es nagyságot meg nem haladó 
mozgatható hirdetőtábla után.”

4.§. 

A Rendelet 1. sz.  melléklete az alábbiak 
szerint módosul:

„Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a közterületek 

használatáról és a közterületek rendjéről, 
valamint a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról

A város területi felosztása

(1) Közterület-használati díjak fizetése 
szempontjából:
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„A” Körzet:
Széll K. tér

Kossuth L. utca 

Árpád utca

Mártírok útja

Deák F. út

Rákóczi F. út

József Attila utca

Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a 
Május 1. utca közötti szakasza)

Füzesi u. /Széll K. tér és Rába-híd közötti 
szakasza/

Szabadság tér

Széchenyi utca (József A. út-Mártírok útja 
közötti szakasza)

„B” Körzet:

A város többi területe.

(2) Reklámhordozók elhelyezése 
szempontjából:

1.sz. Körzet:

Széll Kálmán tér

Kossuth L. utca (Széll K. tértől a Kossuth L.  
u. 12. sz. alatti ingatlanig)

Árpád utca (Kossuth L. utca és az Arany J. 
utca közötti szakasza)

Mártírok út (Széll K. tértől a Mártírok u. 4.  
sz. alatti ingatlanig)

Deák F. út (Széll K. tértől a Deák F. u. 12 sz.  
alatti ingatlanig)

Rákóczi F. út 

József A. út (Széll K. tértől a József A. u. 10.  
sz. alatti ingatlanig)

Széchenyi u. (Széll K. térttől a Deák F. u. 15.  
sz. alatti ingatlanig)

Füzesi út (Május 1. út és a Hunyadi J. utca 
közötti szakasza)

Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 
1. utca közötti szakasza)

2. számú körzet:

Termálfürdőhöz vezető útszakasz és 
környezete ( hrsz.7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 
04/9, 04/10, 12/1.), István király utca

3. számú. Körzet:

A város többi területe

5.§.

A Rendelet 2. sz.  melléklete az alábbiak 
szerint módosul:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
a közterületek használatáról és a 

közterületek rendjéről, valamint a 
közterületek bontásáról és 

helyreállításáról
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1. Tábla

Közterület-használati díjak mértéke

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  „A”körze
t

 „B”körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Árusító és egyéb fülke 200 100  Ft/m2/hó
 2.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/
 6.655  -  Ft/db/év

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

90 65 Ft/m2/hó

 4.  Alkalmi árusítás, vásár, édesség,
ajándék, léggömb, vattacukor, 
boritékos sorsjegy, virág, fenyőfa stb.

500 375  Ft/m2/nap

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

 1.330 795

 6.  Vendéglátóipari előkert 265 200  Ft/m2/hó
 7.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 

alkalmával hordók, ládák, gön-
Göngyölegek elhelyezése

130 65  Ft/m2/hó

 8.  Mutatványos tevékenység,cirkusz 150 125  Ft/m2/nap
 9.  Üzemképtelen, vagy használaton

kívüli jármű
725 485  Ft/nap/jár

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

13..310 7.985  Ft/db/év

 11.  Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig

465 395  Ft/m2/nap
335 Ft/m2/nap

 12.  Kulturális rendezvény  egyedi meghatározás
 13.  Reklámcélu, vagy vállalkozási 

rendezvények termékbemutató, 
kiállítás

665 465  Ft/m2/nap

 14.  Árusító és egyéb automata  1.330 665  Ft/db/hó
 15.  Közterületbontás határidőn túli 

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

 16. Parkolóhely megváltási díj parkoló
helyenként

66.550.- 

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

2. Tábla
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Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:
Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze

t
 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

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

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 335 265  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat /portál/ kirakatszekrény,  
hirdető berendezés/fényreklám/,cég- és 
címtábla.

105 80  Ft/m2/hó

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

3. tábla

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 
rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai :

Sorsz
.

 Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke:

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

 6.000,-
Ft/táblaelem/év

2. Térképes információs tábla 
hirdetési oldalán, 1 db elem 
mérete: 108 mm x 550 mm 
(mindkét táblán megjelenik)

 6.000,-Ft/elem/év    (2 
db táblán megjelenik)

3. Térképes információs tábla 
hátoldala, reklámfelület nagysága 
2.40 m2 (táblánként)

10.000,-Ft/m2/év

4. A város területén rendszeresített 
információs táblarendszeren, 1 db 
táblaelem mérete: 1.450 mm x 
200 mm

8.000,-Ft/táblaelem/év

A  2.  sz.  Körzet  információs  felületén 
kizárólag  idegenforgalomhoz  kötődő 
reklámtáblák helyezhetők el
A  minimális  információs  táblaméret: 
magassága 1000 mm szélessége 1000 
mm
maximális  információs  táblaméret: 
magassága  3000  mm,  hosszúsága 
10.000 mm.
Díj mértéke: 20.000.- Ft/m2/év.

A fenti  díjak  a  táblaelemek  és 
feliratok  előállítási  költségét, 
valamint  az  ÁFA-t  nem 
tartalmazzák

6.§

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.

(2) A rendelet 2008. szeptember 01-jén lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2008. augusztus 28-án.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

179/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az Önkormányzat  2008. 
I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót 
az  előterjesztés  és  mellékleteiben  foglaltak 
szerint megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  bevételek  növelése 
érdekében  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt, 
hogy a 2008. szeptemberi képviselő-testületi 
ülésre  a  szakmai  elővizsgálatok  alapján 
terjessze  elő  az  értékesítésre  javasolható 
önkormányzati  ingatlanokat   azok  becsült 
eladási értékével együtt.

Határidő: 2008. szeptemberi Képviselő-
testületi ülés
Felelős:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Fekete Tamás Műszaki Irodavezető

3./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  kiadások  csökkentése 
érdekében  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt, 
hogy  az  Önkormányzat  és  az  intézmények 
költségvetését  vizsgálja  felül,  és  tegyen 
javaslatot a kiadások csökkentésére.

Határidő: 2008. szeptemberi Képviselő-
testületi ülés
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Intézményvezetők

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

180/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Oktatási intézmények 
helyzete a 2008/2009-es tanév kezdése előtt 
című  tájékoztatót  a  Szentgotthárd  város 
Önkormányzata  által  fenntartott  oktatási 
intézmény,  a  III.  Béla  Szakképző 
vonatkozásában elfogadja.

2./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Oktatási intézmények 
helyzete a 2008/2009-es tanév kezdése előtt 
című tájékoztatót  a  Szentgotthárd Város  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által 
fenntartott  intézmények  vonatkozásában  a 
Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

181/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Idegenforgalmi  Koncepciójára  és  Stratégiai 
Programjára  épülő  Idegenforgalom-
fejlesztési  Operatív  Program  és 
Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2007-2008 
részmegvalósulásról  készült  beszámolót 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.
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182/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy  a  Játékvár  Óvoda  Szentgotthárd 
Kossuth Lajos utca 14. szám alatti székhely 
óvodájában  a  szlovén  nemzetiségi 
csoportban, a német nemzetiségi csoportban 
és a III. kiscsoportban a maximális létszám 
túllépését 1-1 fővel engedélyezze.

Határidő: 2008/2009-es nevelési év kezdete
Felelős: Kovács Tiborné óvodavezető

183/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  a  Vas  Megyei 
Közgyűlés  158/2008.  számú  határozatát, 
amely  a  Szentgotthárdi  Integrált  Általános 
Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény átszervezésével 
kapcsolatos,  megismerte.  A  Képviselő-
testület a Szentgotthárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  által  fenntartott 
Szentgotthárdi  Integrált  Általános  Iskola, 
Gimnázium  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény  általános  iskolai  képzésének 
oktatásszervezési  és  tartalmi  megújítása 
témájában  az  általános  iskolai  oktatást  a 
2008/09-es tanévtől kezdődően továbbra is a 
következőképpen javasolja megszervezni:

1. A 2008/09-es  tanévtől  az  általános 
iskolai  tanulmányaikat  megkezdő 
tanulók  az  általános  iskola  első 
évfolyamát  a  SZOI  Arany  János 
Általános  Iskola 
intézményegységében,  négy 
osztályban fogják elkezdeni.

2. Az  induló  első  évfolyamon  egy 
osztályban el kell indítani a magyar- 
német két tanítási nyelvű oktatást. Az 
intézmény  Alapító  Okiratát  ennek 

megfelelően  módosítani  kell.  A 
fenntartó  egyúttal  megbízza  az 
intézmény  vezetőjét,  hogy  a  képzés 
elindításához  szükséges  helyi 
tantervet dolgozza ki, és azt adaptálja 
az  intézmény  pedagógiai 
programjába 2008. június 30-ig.

3. A 2008-2009. tanévben a SZOI első 
és ötödik évfolyamán és ezt követően 
egy  felmenő  rendszerben  a 
gyermekek  egészséges  életmódra 
nevelését és mindennapos testedzését 
elsősorban  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 
szükséges  megszervezni,  de az ettől 
való eltérés is lehetséges.

4. A  2008/09-es  tanévben  ötödik 
évfolyamba  lépő  tanulók  összesen 
négy  osztályban  folytathatják 
tanulmányaikat  a  Szentgotthárdi 
Oktatási  A  2008/09-es  tanévben 
ötödik  évfolyamba  lépő  tanulók 
összesen  négy  osztályban 
folytathatják  tanulmányaikat  a 
Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézményben:  egy  osztály  a  SZOI 
Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
nyolcosztályos  tagozatán,  három 
osztály  a  SZOI  Széchenyi  István 
Általános  Iskolában  folytathatja 
tanulmányait.

5. A  nemzetiségi  nyelvoktatást 
(szlovén-német)  és  a 
művészetoktatást  tanulmányaikat 
megkezdett  és  az  újonnan  belépő 
tanulók  részére  a  közoktatási  és 
kisebbségi  törvény  előírásainak 
megfelelően  kell  továbbra  is 
megszervezni.

6. Az  oktatást  az  intézmény  jelenlegi 
személyi  állományával  kell 
megszervezni,  többletköltségek 
nélkül.
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7. A  változások  miatt  a  szükséges 
infrastrukturális  fejlesztéseket  2012. 
szeptember  01.  időpontig  végre kell 
hajtani,  ennek terveit  a 2008. évben 
el kell készíteni.

8. Az  1-8.  pont  szerinti  változásokkal 
egyidejűleg meg kell szervezni, hogy 
a  jelenlegi  SZOI  Arany  János 
Általános  Iskola  intézményegység 
épületében  tanuljon  a  2008/2009. 
tanévtől a SZOI teljes 1-4. osztálya, 
az  5.  évfolyamon  három  osztály 
jelenlegi  SZOI  Széchenyi  István 
Általános  Iskolában,  egy  osztály  a 
SZOI  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  nyolcosztályos 
képzésében  folytathassa 
tanulmányait. A 2008/2009. tanévben 
a  6-8.  évfolyamon  továbbra  is  a 
jelenlegi  rend  szerint,  négy 
osztályban folyik a képzés a jelenlegi 
SZOI  Széchenyi  István  Általános 
Iskola  épületében.  A  következő 
években  az  5.  évfolyamon  mindig 
egy  osztály  a  nyolcosztályos 
gimnáziumban,  három  párhuzamos 
osztály  pedig  a  jelenlegi  SZOI 
Széchenyi István Általános Iskolában 
tanul.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának  a 
fentiek elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor elnök / polgármester

184/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  támogatja  a  Móra  Ferenc 
Városi  Könyvtár  részvételét  az 
előterjesztés  2.  számú  melléklete 

szerinti  tartalmú  TIOP-1.2.3/08/01 
pályázaton.

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete mint a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár  fenntartója  nyilatkozik 
arról, hogy a támogatott beruházással 
létrehozott  kapacitásokat, 
szolgáltatásokat  az  1083/2006  EK 
rendelet szerint a projekt befejezését 
követő  5.  év  végéig  fenntartja  és 
üzemelteti.

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

185/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola  és  Kollégium  Alapító  Okiratának 
módosítását  -  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalva - a 2. számú melléklet 
szerint  elfogadja.  A  fenntartó  a  képzések 
indításához  többlet  anyagi  forrást  nem 
biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Bedics Sándor igazgató

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

186/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 
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alapító  okiratát  egységes  szerkezetben 
az 1. számú mellékletét  a következő – 
korábban  már  elfogadott,  ám  az 
előterjesztett  szövegből  kimaradt 
következő  szövegrészekkel  együtt 
fogadja el: 
-  Az  Alapító  okirat 1.  pontjának 
legutolsó  szövegrésze  a  következővel 
kiegészülve  érvényes:  „képző-  és 
iparművészeti  ág  maximum  8 
évfolyam” 

-  Az  Alapító  Okirat  2.3.3.pontjának 
„Alapfokú  művészetoktatás 
keretében: 
az alapfokú művészetoktatás zene 
művészeti ágában” szövegrész a 
következőkkel kiegészülve érvényes: 
„hegedű”  
- Az Alapító Okirat 2.3.3.pontjának 
„Alapfokú művészetoktatás 
keretében” része a következő 
szövegrésszel kiegészülve érvényes: 
„-az alapfokú művészetoktatás 
képző- és iparművészet ágában 
alapfokú nevelést és oktatást 
biztosít az alábbi tanszakokon: 
vizuális alapismeretek, grafika, 
bőrműves, kerámia, kézművesség, 
textil, tűzzománc készítő szakok”
- Az Alapító Okirat 2.3.3.  pontjának 
„Maximálisan  felvehető 
tanulólétszám”  része  a  következő 
szövegrésszel kiegészülve érvényes: 

-  „képző-  és 
iparművészet 
ágban: 140 fő”

.2 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
a  Játékvár  Óvoda  intézmény  alapító 
okiratát  egységes  szerkezetben  a  2. 
számú melléklet szerint fogadja el.

.3 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
a  Városi  Gondozási  Központ 
Szentgotthárd  intézmény  alapító 
okiratát  egységes  szerkezetben  a  3. 
számú melléklet szerint fogadja el.

.4 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  Szentgotthárd  intézmény 
alapító okiratát egységes szerkezetben a 
4. számú melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

187/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy  a  Szentgotthárdi  Integrált  Általános 
Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  Pedagógiai 
Programját  az  1.  számú  melléklet  szerint 
fogadja el azzal, hogy a Pedagógiai Program 
megvalósulását  az  intézmény  jelenlegi 
személyi  állományával  kell  megszervezni, 
többletköltségek nélkül.

Határidő: 2008. augusztus 28.
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

188/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Kistérségi  közoktatási 
feladatellátási,  intézményhálózat  –
működtetési és –fejlesztési tervet a melléklet 
szerint  elfogadásra  ajánlja  a  „7.4. 
Esélyegyenlőség  megvalósítása”  fejezet  „8. 
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Pályaválasztási  tanácsadáshoz  való 
hozzáférés”  pontjának  a  következő 
kiegészítésével: 
„különösen  kiemelten  a  sajátos  nevelési  
igényű és  halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók részére szakképzési lehetőségként a  
helyi  III.  Béla  Szakképző  Iskolát  kell  
felajánlani.” 

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor elnök

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

189/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Megállapodásának XI. fejezetét „A 
TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE”  cím alatt 
az  1.  számú  mellékletben  foglaltakkal 
kiegészíti.

Határidő:
 azonnal  –  a  Társulási  Megállapodás 
módosítása  az  utolsó  jóváhagyó  képviselő-
testületi  ülés  meghozatalának  időpontjában 
lép hatályba
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

190/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata és dr. Hevesi András 
Dávid  I.  sz.  felnőtt  háziorvos,  mint 

vállalkozó  háziorvos  között  2002 
márciusában  megkötött  megbízási 
szerződés  2008.  október  31-vel 
történő  közös  megegyezéssel  való 
megszüntetését elfogadja.

Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt,  hogy  a  2008.  szeptemberi 
képviselő-testületi ülésre készítse elő 
az  I.  számú  felnőtt  háziorvosi 
körzetre  vonatkozó új  megállapodás 
tervezetet,  amelyből  olyan  anyagi 
vagy  bármely  más 
többletkötelezettsége  nem 
származhat  az  Önkormányzatnak, 
amely  a  MEP  finanszírozást 
meghaladná. 

Határidő: 2008. szeptember 15.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

191/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat anyagi 
helyzetére tekintettel nem támogatja a HPV 
elleni védőoltás önkormányzati támogatással 
történő bevezetését.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné  Palkó  Edina  Pénzügyi 
Irodavezető

192/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  -  testülete  jóváhagyja  az 
Önkormányzat és a Jakabházi Faluszépítő és 
Hagyományőrző  Egyesület  között  létrejött 
támogatási szerződést.
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Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a  szerződés  aláírásáért:Viniczay 
Tibor polgármester

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

193/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  csatlakozni  kíván  a 
hátrányos  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók, 
illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő 
fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójában az 
„A”  típusú  pályázat  esetén  10  főt  részesít 
ösztöndíjban.

Határidő: 2008. november 24.
Felelős: Dr. Krajczár Róbert irodavezető

3./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójában az 
„A”  típusú  pályázat  esetén  2.000.-  Ft/hó 
támogatást nyújt, melynek fedezetét a 2009. 
évi költségvetésben kell tervezni.

Határidő: 2009. január 31. az első (5 havi) 
rész átutalására
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

4./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a pályázatok elbírálására 
felkéri  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi, 
valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 

Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottságot,  hogy 
együttes ülésen döntsenek.

Határidő: 2008. november 24.
Felelős: Dr. Krajczár Róbert irodavezető

194/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Karácsony 
Határok  Nélkül  című  rendezvényt 
2008. évben is megrendezi.

2. A  2008.  évi   Karácsony  Határok 
Nélkül  című  rendezvény  azzal  a 
feltétellel  kerül  megtartásra,  hogy 
valamennyi  bevételt  a  rendezvény 
költségeire kell fordítani.

3.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete 
a  Karácsony  Határok  Nélkül  című 
rendezvény  fedezetéhez  maximum 
1 millió Ft. összeget biztosít a 2009. 
évi. Költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

195/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  Dr. 
Hevesi András képviselő a 2008. június 26-
án  megtartott  Egészségügyi-  Szociális-  és 
Jogi Bizottság üléséről való távolmaradását 
és a 2008. június 26-án megtartott képviselő 
– testületi  ülésről  való távolmaradását  nem 
igazolta a 2/1995. (I. 12.)  ÖKT rendeletben 
előírt  módon,  így  képviselői  tiszteletdíját 
2009.  június  1-től  a  rendelet  biztosította 
maximális időre 25 %-kal csökkenti.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester



VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 27.
14

196/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  hagyományos  május 
1-i  és  augusztus  20-i  kirakódó  vásárok 
helyszínéül kijelölt Szabadság liget - Arany 
János  utca  -  Eötvös  utca  Liget  körüli 
területen  megtartott  rendezvények  ellen 
összesen  75  fő  által  aláírt  petíciót 
megtárgyalta.  A  Képviselő  –  testület  a 
kirakodó vásárok helyszínéül továbbra is a 
Szabadság liget – Arany J. utca és Eötvös u. 
liget körüli szakaszt határozza meg.

2./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesületet,  hogy  készítsen 
javaslatot  a  szeptemberi  képviselő-testületi 
ülésre,  hogyan  lehet  a  jelenlegi 
kirakodóvásár  helyett  egy  színvonalasabb, 
több  értéket  hordozó  népművészeti  jellegű 
vásárt megszervezni.

Határidő: a közlésre azonnal
A beszámoló elkészítésére szeptember 15.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

197/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
pályázatot  nyújt  be  az  Önkormányzati 
Minisztérium a Nyugat-dunántúli turisztikai 
régióban  megvalósuló  termékfejlesztés 
támogatására  kiírt  pályázati  felhívására  „A 
Hársas-tó  nyugati  parti  sétaútvonalának 
kialakítása és kitáblázása” címmel.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2009. évi saját forrást 
maximum 2 millió Ft összegben a 2009. évi 
pályázati  alap  terhére  biztosítja.  A testület 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős:

Viniczay Tibor polgármester
Takáts József projektmenedzser
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

198/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Gotthárd-Therm  Kft  által 
benyújtott „Strandfoci pálya építése a 
St.  Gotthárd  Spa  &  Wellness 
termálfürdőben”  című,  nyertes 
pályázat  önerő  szükségletéhez  (nettó 
2.218.284.-Ft)  és  önerő  szükséglet 
kiegészítéséhez  (nettó  1.675.996,-Ft) 
hozzájárul  mindösszesen  nettó 
3.894.280.-Ft  erejéig,  amelynek 
fedezete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  2008.  évi 
költségvetésében  a  Gotthárd-Therm 
Kft számára elkülönített  felhalmozási 
célú támogatási keret.

Határidő: kivitelezői  számlák 
kiállítását követően 
Felelős:
Takáts József főmérnök
Jakabné Palkó Edina irodavezető

199/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  a  települési 
önkormányzati  szilárd  burkolatú 
belterületi  közutak  burkolat-felújításának 
támogatása felhívásra benyújtott pályázata 
vonatkozásában  az  alábbi  határozatot 
hozza:

A pályázat célja:
Szentgotthárd - Rábakethely városrészen 

útburkolat felújítás II. (TEÚT-2008)

A fejlesztés megvalósulási 
helye:
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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 a támogatott költségnemekre vonatkozóan:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 10 396 852,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 9 000 000,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen: 19 396 852,-

A  Képviselő-testület  a  2008.  évi  saját 
forrás  összegét  a  2008.  évi 
költségvetéséről  szóló  4/2008.(II.  28.) 
ÖKT  rendelet  (Költségvetési  rendelet) 
céltartalékában  az  út-,  híd  felújítási 
pályázati önrész keret terhére, valamint a 
tervezési és/vagy pályázati tartalék terhére 
biztosítja. 
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 
tartaléka terhére.

Határidő  :   azonnal
Felelős  :  
Fekete Tamás műszaki irodavezető
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

200/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs  Központ  /KKK/  a 
Közlekedési,  Hírközlési  és 

Energiaügyi  Minisztérium  /KHEM/ 
Útpénztár  Előirányzat 
finanszírozásával  kiírásra  került 
Országos közutak átkelési szakaszain 
a  forgalom  csillapítására,  a 
gyalogosok  védelmének  növelésére, 
a  járművek  sebességének 
csökkentésére  alkalmas 
beavatkozások  társfinanszírozására 
vonatkozó  pályázat  benyújtását 
támogatja.

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a pályázat megvalósításához 
szükséges  összberuházási  összeg 
minimum  10%-át,  (maximum 
1.666.666,-Ft) összegben biztosítja a 
2008.  évi  költségvetés  pályázati 
tartalék terhére.

3. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a pályázat műszaki tartalmát 
az  alábbiak  szerint  határozza  meg: 
Az érintett területek: 1.) az Árpád út 
– Rózsa Ferenc út kereszteződésének 
környéke,  2.)  a  Rábatótfalu 
városrészen  átvezető  útnak  a 
templom  -  óvoda  –  vendéglő 
épületekkel  érintett  szakasza,  3.)  a 
Kossuth  Lajos  utca  és  a  Tompa 
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Mihály  út  kereszteződésének 
környéke.  A  pályázatban  ezek  a 
területek szerepelhetnek..

Határidő: 2008. szeptember 15.
Felelős: Takáts József főmérnök

201/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  elfogadja  Thomas 
Papaeuthimiou,  Agria  Városa 
polgármesterének felkérését  és  támogatja  a 
Szentgotthárd-Agria  közötti  testvérvárosi 
kapcsolat  kiépítését.  A  Képviselő-testület 
felkéri  a  Jogi  és  Koordinációs  Irodát, 
valamint  az  EU  Integrációs  és 
Gazdaságfejlesztő  Csoportot  az  előkészítő 
lépések megtételére.

Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
             Takáts József projektmenedzser
              Dr. Krajczár Róbert irodavezető

202/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Pallosné  Reisinger 
Magdolna  Szentgotthárd,  Zöld  lomb  u.  1. 
sz.  alatti  lakos  kérelmére  tekintettel 
hozzájárul  a  szentgotthárdi  1074/3  hrsz-ú 
ingatlanból  kiméretésre  került,  jóváhagyott 
területrész  vételárának  az  alábbiak  szerint 
történő kifizetéséhez: 2008. november 15-ig 
377.425.-Ft,  2009.  február  15-ig 377.000.-
Ft.
Amennyiben  ezen  időpontokig  az  aktuális 
részlet  nem  kerül  kifizetésre  úgy 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2008.  május  27-én 
kötött szerződéstől eláll. 
Amennyiben Pallosné  Reisinger  Magdolna 
a tulajdonában álló 1074/1 hrsz-ú ingatlant 

a fenti időpontokon belül értékesíteni tudja, 
úgy  az  1074/3  hrsz-ú  ingatlanból 
kiméretésre  került  területrész  vételára 
azonnal, egy összegben esedékessé válik.
A megkötött adásvételi szerződést a fentiek 
alapján módosítani szükséges.

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

203/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  tudatában  van  annak, 
hogy Szentgotthárd-Szombathely vasútvonal 
korszerűsítése  Szentgotthárd  és  térsége 
szempontjából  elengedhetetlen. 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő – testülete  a GYSEV Zrt  által  a 
vasút  korszerűsítésének  terveihez 
kapcsolódóan  kért  hozzájárulás  kapcsán  - 
mely  az  1685  +  54  számú,  az  1663  +  88 
számú,  az  1643+01  számú,  az  1698+29 
számú,  valamint  az  1703+52  számú vasúti 
szelvényezésben  található  vasúti  átjárók 
megszüntetését  jelentené  –  a  következő 
döntést hozza: 
Az  1685  +  54  számú  vasúti  szelvényben 
található  átjáró  megszüntetéséhez  az 
esetleges  hozzájárulását  csak  a 
Heiligenkreuzi  Ipari  Parkban  tervezett 
hulladékégető  építési  engedélye  iránti 
kérelem jogerős elbírálásának függvényében 
adja meg. 
Az 1663 + 88 számú vasúti szelvényben lévő 
vasúti  átjáró  megszüntetése  a  helyi  építési 
szabályozási tervvel ellentétes. 

2.) A képviselő-testület kéri a Polgármesteri 
Hivatalt,  hogy  a  vasút  és  az  ipari  parkok 
fejlesztésével  kapcsolatos  anyagokat 
továbbra is terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
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204/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  negyedéves 
beszámolóját  az  önkormányzati  tulajdonú 
bérlakásokban  lakók  lakbér-  és 
vízdíjhátralékáról  és  a  hátralékok 

behajtásáról tett intézkedésekről megismerte, 
az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal;  a  további  intézkedések 
megtételére folyamatos
Felelős: Vass József – igazgató

*  a  melléklet  hivatal.szentgotthard.hu 
internetes  oldalon,  a  ,,testületi  ülések 
előterjesztései” pdf. között olvasható.

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


