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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

37/2008. (XII. 18.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő- 3.
testületének 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008. (II. 28.) ÖKT rendelet módosítása.

38/2008. (XII. 18.) ÖKT r. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 3.
elidegenítésének szabályairól szóló 16/2000.
(III. 30.) ÖKT rendelet módosításáról és módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról.

39/2008. (XII. 18.) ÖKT r. A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. 6.
(III. 26.) ÖKT rendelet módosításáról.

40/2008. (XII. 18.) ÖKT r. Víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapí- 7.
tásáról szóló 2/1994. (I. 27.) ÖKT rendelet
módosításáról.

41/2008. (XII. 18.) ÖKT r. A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 8.
szóló 41/2002. (XI. 29.) ÖKT rendelet módosí-
tásáról.

42/2008. (XII. 18.) ÖKT r. A települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, 8.
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről
szóló 5/2002. (II. 28.) ÖKT rendelet módosításáról.

43/2008. (XII. 30.) ÖKT r. A távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény
helyi végrehajtásáról szóló 37/2004. (XII. 30.) ÖKT
rendelet módosítása.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

289/2008. (XII. 17.) Beszámoló a településrészi Önkormányzatok 2008. 9.
évi tevékenységéről.

290/2008. (XII. 17.) Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő 9.
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vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokba a testület
által delegált felügyelő bizottsági tagok beszámolója.
Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az Önkormányzat által létrehozott közalapít-
ványok, alapítványok, a szentgotthárdi tűzoltó egyesü-
letek munkájáról.

291/2008. (XII. 17.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testü- 9.
letének, állandó bizottságainak 2009. évi munkaterve.

292/2008. (XII. 17.) Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008. 9.
évi közbeszerzéseiről.

293/2008. (XII. 17.) 2009. évi költségvetés előkészítése. 9.

294/2008. (XII. 17.) Dr. Aknay Imre III. sz. körzet felnőtt háziorvosának 12.
kérelme.

295/2008. (XII. 17.) Háziorvosi körzet betöltése. 12.

296/2008. (XII. 17.) Városi Gondozási Központ – szakmai létszámellátottság 12.
kimutatása, valamint SzMSz és szakmai programok
módosítási kérelme.

297/2008. (XII. 17.) Kérelem a Könyvtárhasználati szabályzat módosítására. 13.

298/2008. (XII. 17.) SZOI iskolaszékbe tag delegálása. 13.

299/2008. (XII. 17.) Módosítás a 2009-es Belső ellenőrzési programmal 13.
kapcsolatban.

300/2008. (XII. 17.) Május 1-i és augusztus 20-i kirakodóvásár. 13.

301/2008. (XII. 17.) Költségvetési előirányzatok rendezése. 14.

302/2008. (XII. 17.) A Városi TV Kht működésének személyi feltételei. 14.

303/2008. (XII. 17.) Rendeletmódosítás (lakások elidegenítése, lakáscélú 14.
támogatások).

304/2008. (XII. 17.) Településszerkezeti terv módosítása (autóbusz- 14.
végállomás áthelyezés).

305/2008. (XII. 17.) Szentgotthárdi 2508/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 15.

306/2008. (XII. 17.) Szentgotthárdi 3927 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 15.

307/2008. (XII. 17.) Szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos pályázat. 15.
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308/2008. (XII. 17.) Kulturális, idegenforgalmi együttműködés. 15.

315/2008. (XII. 30.) A távhőszolgáltatás díjainak módosítása. 16.
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 37/2008. sz. (XII.  

18.) ÖKT. rendelete A Szentgotthárd Város  
Önkormányzata 2008. évi költségvetésről  

szóló 4/2008. (II. 28.) ÖKT. rendelet  
/továbbiakban: Rendelet/ módosításáról

1.§.
(1) A Rendelet 2.§.(1) helyébe a következő 
lép:
„/1/  A  2008.  évi  költségvetés  kiadási 

főösszege  2.493.375,4 e/Ft.  /2.sz.,  3.sz. 
melléklet   szerinti  részletezéssel   a 
módosított   előirányzat  7.998,8  e/Ft-al 
nő/.
A  2008.  évi  költségvetés  bevételi 
főösszege  1.882.336,4 e/Ft  /4.sz. 
melléklet  szerinti  részletezéssel  a 
módosított  előirányzat  43 614,8  e/Ft-al 
nő/.

      A 2008. évi költségvetés hiányát 611.039 
e/Ft  /4.sz.  melléklet  szerinti 
részletezéssel  a  módosított  előirányzat 
35 616 e/Ft-al csökken/.”

(2) A 2.§ egyebekben változatlan marad.

2.§.
(1)  A  Rendelet  6.§.  (5.)  helyébe  a 

következő lép:
/1/  Az  általános  tartalék  -  284  e/Ft-al, 

5 235,5  e/Ft-ra  csökken  /ebből 
polgármesteri keret 274 e/Ft, katasztrófa 
alap 1 000 e/Ft, általános tartalék 3 961,5 
e/Ft/,  a  működési  céltartalék  –  2.666 
e/Ft-tal  4.075  e/Ft-ra  csökken,  a 
felhalmozási céltartalék -  19 757 e/Ft-tal 
300 000,3 e/Ft-ra csökken.”

(2) A 6.§ egyebekben változatlan marad.

3.§.
A Rendelet egyebekben nem változik.

4.§.
A  rendelet  kihirdetése  napján  lép 

hatályba.

Kihirdetés napja: 2008. december 18-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 38/2008. (XII. 18.)  

ÖKT rendelete Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 

lakások elidegenítésének szabályairól szóló
16/2000. (III. 30.) ÖKT rendelet  

módosításáról és módosításokkal egységes  
szerkezetbe foglalásáról

Szentgotthárd  Város  Képviselő-testülete  a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre  vonatkozó  egyes 
szabályokról  szóló  többször  módosított 
1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
LTV.)  felhatalmazása  alapján  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások 
elidegenítésének  szabályairól  a  következő 
rendeletet alkotja:

I.FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA

1.§
(1)  A rendelet  hatálya  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások 
elidegenítésére terjed ki.

(2)  A  rendelet  hatálya  nem  terjed  ki  az 
elidegenítési tilalommal terhelt lakásokra az 
tilalom lejártáig.

(3)  Az  LTV-ben  és  e  rendeletben  nem 
szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az 
irányadók.

II.FEJEZET
Az LTV alapján elővásárlási joggal 

érintett lakások elidegenítése
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2.§ 
Az  állam  tulajdonából  az  önkormányzat 
tulajdonába  került  önkormányzati  lakások 
bérlőit, és hozzájárulásukkal a velük azonos 
jogállású  személyeket  (továbbiakban 
elővásárlási jog gyakorlója) elővásárlási jog 
illeti meg az LTV.49.§.(1)bekezdése alapján.

3.§
Ha a lakást az LTV alapján az elővásárlásra 
jogosult vásárolja meg, a vételár a bérlő által 
a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) 
ÖKT  rendelet  7.  §-ban  meghatározott 
megállapodás  alapján  a  lakásra  fordított  és 
meg  nem  térített  értéknövelő  beruházások 
értékével  csökkentett,  az  LTV.  52.§  (1) 
bekezdésében  meghatározott  szempontok 
alapján beköltözhető forgalmi érték 100%-a.

4.§ 
Az LTV alapján elővásárlásra jogosultat 

megillető fizetési feltételek:

(1) Ha a lakást az LTV alapján elővásárlási 
jogra  jogosult  vásárolja  meg  és  vállalja  a 
vételár  egy összegben történő megfizetését, 
abban az esetben a vételár 5%-nak megfelelő 
összegű árengedmény illeti meg.

(2) A törlesztési időre a mindenkori érvényes 
PTK.  szerinti  törvényes  kamatot  kell 
felszámolni.  Részletfizetési  kedvezményt  a 
LTV szerinti  mértékben  a  Vevő  kérelmére 
lehet biztosítani.  A szerződés megkötésekor 
fizetendő vételárrészlet legalább a vételár  20 
%-a.

(3)  Ha  a  lakást  a  LTV.  alapján  az  arra 
jogosult vásárolja meg, részére –kérelmére-
tizenöt  évi  részletfizetési  kedvezmény 
adható.

(4) Ha a lakást  a bérlő vásárolja  meg és a 
nettó  jövedelme  nem  haladja  meg  a 
mindenkori  sajátjogú  öregségi 
nyugdíjminimum  kétszeresét,  akkor  a 
szerződés megkötésekor fizetendő minimum 
vételárrészlet  a  vételár  10  %-a,  továbbá 

részére  –kérelmére-  húsz  évi  részletfizetési 
kedvezmény adható. 
 
(5) Az elővásárlási jog gyakorlóját a vételár 
egyösszegben  való  megfizetése  esetén  a 
vételár 50%-a után 10 % árengedmény illeti 
meg a vételárból.

(6) Részletfizetés esetén az elővásárlási jog 
gyakorlóját 10 % kedvezmény illeti meg, ha 
a vételár legalább 50%-a szerződés szerűen 
befizetésre  került,  és  a fennmaradó 
vételárhátralékot  egyösszegben  befizeti.  A 
kedvezményt  a  fennálló  vételárhátralékból 
kell számítani.

(7)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
vételár hiánytalan megfizetésig tulajdonjogát 
fenntartja, a vételár hiánytalan megfizetését 
követően egyoldalú nyilatkozattal hozzájárul 
a  tulajdonjog  vevő  javára  történő 
bejegyzéséhez.

5.§
 (1)  Azon  vevő,  aki  önhibáján  kívül 
átmenetileg súlyos pénzügyi helyzetbe kerül, 
kérheti  a  részletfizetés  felfüggesztését-de 
legfeljebb kettő alkalommal-.

(2)  A  felfüggesztést  a  Képviselő-testület 
legfeljebb  6-6  hónapra  adhatja  meg.  A 
felfüggesztéssel  a  törlesztési  idő 
meghosszabbodik.

(3)  Azon  vevő  esetén,  aki  önhibájából  6 
hónapig  nem  tesz  eleget  részletfizetési 
kötelezettségének,  a  vételár  hátralék  egy 
összegben azonnal esedékessé válik.

6.§
(1) Ha a lakást nem az elővásárlásra jogosult 
vevő vásárolja meg, a lakás teljes vételárát 
egy  összegben,  az  adásvételi  szerződés 
megkötésével egyidejűleg kell megfizetnie.

7.§
Eljárási szabályok

(1)  A Képviselő-testület  által  értékesítésre 
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kijelölt  lakás  értékesítése  esetén  a  jegyző 
közli  az  bérlővel  az  önkormányzat 
értékesítési  szándékát,  e  nyilatkozatban 
tájékoztatja  a  bérlőt  a  lakás  vételáráról,  a 
kedvezményekről,  engedményekről   és  a 
kézhezvételtől  számított  30  nap  jogvesztő 
határidő  biztosításával  felhívja  a  bérlő 
figyelmét  az  elővásárlási  jog  gyakorlásával 
kapcsolatos nyilatkozat megtételére. A bérlőt 
figyelmeztetni  kell  a  nyilatkozat  tételének, 
illetve hallgatásának következményeire. 

(2)  Ha  az  LTV  49.§  (1)  bekezdésében 
felsoroltak közül – az LTV 49§. (1) bekezdés 
d)  pontja  szerint  jogosult  az  ott  előírt 
hozzájárulás  közokiratba,  vagy  teljes 
bizonyító  erejű  magánokiratba   foglalt 
hozzájárulás  becsatolásával  –  az  eladóhoz 
intézett  nyilatkozatában az ajánlat  tartalmát 
maradéktalanul  elfogadja,  az  adásvételi 
szerződést  a  jogosult  nyilatkozatának  a 
Polgármesteri  Hivatalhoz  beérkezésétől 
számított 15 napon belül meg kell kötni.

III.FEJEZET
Az  LTV alapján elővásárlási joggal  

nem érintett lakások elidegenítése

8.§
(1)  Amennyiben  a  lakást  olyan  személy 
vásárolja  meg,  aki  az  Ltv.  értelmében 
elővásárlási  jog gyakorlására  nem jogosult, 
abban az esetben az értékesítés során a 4. § 
és  5.  §-ban  meghatározott  rendelkezések 
nem alkalmazhatók.

(2)  Amennyiben  a  lakást  olyan  személy 
vásárolja  meg,  aki  az  Ltv.  értelmében 
elővásárlási  jog gyakorlására  nem jogosult, 
abban  az  esetben  a  lakás  vételára  a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által a 
lakásra megállapított forgalmi érték 100%-a

(3)  Amennyiben  a  lakást  olyan  személy 
vásárolja  meg,  aki  az  Ltv.  értelmében 
elővásárlási  jog gyakorlására  nem jogosult, 
abban  az  esetben  a  vételárat  az  adásvételi 

szerződés  megkötésével  egyidejűleg 
egyösszegben kell megfizetni.

(4)  Ha  az  LTV alapján  elővásárlási  joggal 
nem  érintett  lakást  a  bérlő  vásárolja  meg, 
részére kedvezmény, vagy engedmény nem 
adható,  a  vételár  teljesítésére  az  eladó 
tulajdonjogának  fenntartása  mellett 
legfeljebb 30 nap határidőt lehet biztosítani.

9.§
Eljárási szabályok

(1)  A Képviselő-testület  által  értékesítésre 
kijelölt  lakás  értékesítése  esetén  a  jegyző 
közli  az  bérlővel  az  önkormányzat 
értékesítési  szándékát,  e  nyilatkozatban 
tájékoztatja a bérlőt a lakás vételáráról és az 
adásvételi  szerződés  megkötésének 
feltételeiről,  továbbá  felhívja  a  bérlő 
figyelmét,  hogy  a  kézhezvételtől  számított 
30  napon  belül  nyilatkozzon  arról,  hogy  a 
megismert  feltételekkel  megvásárolja  e  az 
általa bérelt lakást.

(2)  Ha  a  bérlő az  eladóhoz  intézett 
nyilatkozatában  az  ajánlat  tartalmát 
maradéktalanul  elfogadja,  az  adásvételi 
szerződést  a  jogosult  nyilatkozatának  a 
Polgármesteri  Hivatalhoz  beérkezésétől 
számított  15  napon belül  meg kell  kötni  e 
rendeletben foglaltak szerint.

(3)Amennyiben  a  bérlő  a  lakást  nem 
vásárolja  meg,  vagy  az  előírt  határidőben 
nem  tesz  nyilatkozatot,  a  lakást  az 
Önkormányzat  vagyonáról  szóló  4/2001. 
(II.1.)  rendelet  szerint   meg  kell  hirdetni 
értékesítésre  és  a  hirdetményben  fel  kell 
tüntetni,  hogy  a  lakás  lakottan  kerül 
értékesítésre.

IV.FEJEZET
Üres lakások elidegenítése

10.§
Az  üres  önkormányzati  lakások 
értékesítéséről  egyedi  kijelöléssel  a 
Képviselő-testület hozhat döntést.
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11.§
Az üres önkormányzati lakások értékesítését 
az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 
(II.1.) rendelet szerint kell értékesíteni.

V. FEJEZET
Az értékesítésből származó bevételek 

kezelése
12. §

(1) Az önkormányzat, az állam tulajdonából 
az  önkormányzat  tulajdonába  került 
lakóépületeinek  (a  bennük  lévő  lakások) 
elidegenítéséből származó teljes bevételét a 
számláját  vezető  pénzintézetnél  elkülönített 
számlán köteles elhelyezni.

(2) Az önkormányzat az állam tulajdonából 
az önkormányzat tulajdonába került lakások 
elidegenítéséből származó bevételét az LTV. 
62.§   (3)  bekezdésében  meghatározott 
célokra használja fel.

(3)  Az  önkormányzat  nem az  állam 
tulajdonából  az  önkormányzat  tulajdonába 
került  lakások  elidegenítéséből  származó 
teljes  bevételét  elsősorban  pályázatok 
önrészének biztosítására használhatja fel.

VI. FEJEZET
Záró rendelkezések

13.§ 
(1)  Az  e  rendelet  alapján  elidegenítésre 
kerülő  lakások  vételárának 
meghatározásához  független 
ingatlanforgalmi  szakértővel  értékbecslést 
kell készítetni.

(2)  A rendelet  II.  fejezetében  szabályozott 
értékesítések  esetén  az  ingatlanforgalmi 
értékbecslést  az  LTV  52.  §  (1)  és  (2) 
bekezdésében  szereplő  tartalommal  kell 
elkészíteni.

14.§ 
(1)  Mind  a  lakásvásárlásra  irányuló 
kérelemben,  mind  az  elővásárlási  jogról 

szóló nyilatkozatban a  vevőnek nyilatkozni 
kell  arról,  hogy  egy  összegben,  vagy 
részletekben kívánja  megvásárolni  a  lakást, 
illetve  nyilatkozni  kell  arról  is,  hogy  a 
vételárat  pénzintézeti  hitelből  kívánja 
fedezni.  A  lakásvásárlásra  irányuló 
kérelemben  az  ajánlott  vételárról  is 
nyilatkoznia kell.

(2)  A bérlő  illetve  az  LTV alapján  az  arra 
jogosult  a  Képviselő-testülethez  benyújtott 
egyedi  vásárlási  kérelme  alapján  hozott 
határozat  szerint  a  lakásingatlan  eladására 
vonatkozó,  forgalmi  értéket  is  tartalmazó 
ajánlat  kézhezvételétől  számított  15  napon 
belül  köteles  nyilatkozni,  arról  hogy  az 
abban  leírt  feltételek  alapján  lakásingatlant 
megvásárolja, vagy nem.

 (3)  A  szerződés  elkészíttetése  a  vevő 
feladata  és  a  szerződést  a  lakásingatlan 
eladására  vonatkozó  ajánlat  elfogadásától 
számított 15 napon belül meg kell kötni.

15. § 
(1)  A  lakásvásárló  (akár  bérlő,  akár  más 
személy)  kérésére,  amennyiben  arról 
nyilatkozik, hogy a vásárláshoz pénzintézeti 
hitelt  vesz  igénybe,  legfeljebb  60  nap 
határidő biztosítható, mely indokolt esetben 
meghosszabbítható.

(2)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
vételár hiánytalan megfizetésig tulajdonjogát 
fenntartja, a vételár hiánytalan megfizetését 
követően egyoldalú nyilatkozattal hozzájárul 
a  tulajdonjog  vevő  javára  történő 
bejegyzéséhez.

(3)  Az  ingatlan  értékbecslésének költségei-
amennyiben az adásvételre sor kerül- a vevőt 
terhelik.

16. §
Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Kihirdetés napja: 2008. december 18-án.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő – testületének 39/2008. (XII. 18.)  
ÖKT rendelete a lakáscélú támogatásokról  

szóló 12/1998. (III. 26.) ÖKT rendelet  
(Továbbiakban R.) módosításáról

1.§
(1) A R. 1.§. a) pontja a következőképpen 
módosul: 

„a./  a kérelmező közös háztartásban élő és 
az  igénylővel  együtt  költöző 
családtagokra  jutó  nettó  havi 
átlagjövedelme  a  90.000.-Ft-ot  nem 
haladja meg.”

(2) A R. 1.§. c.) pontja a következőképpen 
módosul: 

„c./  A kérelmező  és  a  Vele  együtt  költöző 
családtagok  -a  jövedelmi  viszonyoktól 
függetlenül-  egyéb  az  1.§./1/bekezdés 
b./pontjában  nem említett  ingatlannal  vagy 
nagy  értékű  személygépkocsival  nem 
rendelkeznek,  kivéve  a  külterületi 
termőföldet  és  a  haszonélvezettel  terhelt 
ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha 
ezen  pont  szerinti  vagyontárgyak  együttes 
értéke a  törlendő: 2.000.000,-Ft-ot helyette: 
2.700.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez  az  értékhatár  az  infláció  hivatalosan 
megállapított  és  az  illetékes  állami  szerv 
által  közzétett  mértékével  arányosan 
évenként  törlendő:  július  1-től helyette: 
január 1-től emelkedik.”
(3)  A R.  1.§-a  egyebekben  változatlanul 
érvényes.

2.§.
(1) A R. 8.§. b.) pontja a következőképpen 
módosul: 

b./  ha  önkormányzati  bérlakást 
kedvezménnyel vásárolt meg
(2) A R. 8.§.-a egyebekben nem módosul.

3.§.

A R. egyebekben változatlanul 
érvényes.

4.§
Ez a rendelet 2009. január 01. napján 

lép hatályba. 

Kihirdetve: 2008. december 18-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 40/2008. (XII. 18.)  

számú ÖKT. rendelete Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának víz-és 
csatornaszolgáltatási díjak 

megállapításáról szóló 2/1994. (I.27.)  
számú ÖKT. Rendelet (továbbiakban: R.)  

módosításáról.

1.§.
A R. 1. számú melléklete helyébe az alábbi 
1. számú mellékletet lépteti :

„1. számú melléklet: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzati 
tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz 
szolgáltatás,  szennyvízelvetés, 
szennyvíztisztítás  -és  kezelés  díjai  az 
alábbiak:

1./ ivóvíz szolgáltatás díja: 259,- Ft/m3

A lakossági kedvezmény mértéke:43,- Ft/m3

2./ szennyvízelvetés,
szennyvíztisztítás és kezelés díja:387,- Ft/m3

A lakossági kedvezmény mértéke:65,- Ft/m3

Vízszolgáltatási alapdíj:
Vízmérő átmérője:

Alapdíj:
13 - 20      210 Ft/hó
25 - 30      820 Ft/hó
40 - 50   3.400 Ft/hó
80   7.800 Ft/hó
100 10.000 Ft/hó
150 12.900 Ft/hó
200 15.500 Ft/hó
Vízmérő nélküli fogyasztóhely 140 Ft/hó
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A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2. §.
(1)  A  R.  többi  része  változatlanul 
hatályban maradnak.

(2)  Ez  a  rendelet  2009.  január 1-jén lép 
hatályba.

Kihirdetés napja: 2008. december 18-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 41/2008. (XII. 18.)  

ÖKT. rendelete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a szilárd hulladék 
gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002. 

/XI.29./ÖKT rendelet (továbbiakban 
Rendelet) módosításáról.

1.§.
A Rendelet.  1.  számú melléklete  helyébe 
az alábbi 1. számú melléklet lép:

„A kötelező minimális hulladékszállítási 
szolgáltatás díja Szentgotthárd Város lakói 

lakcímének nyilvántartása alapján:

2009. évre
Háztartásban élők 

száma
Minimálisan 

igénybevehető 
edényméret

Egyszeri ürítési díj 
(Ft/ürítés + ÁFA)

Éves díj összege 
háztartásonként

Ft/év + ÁFA
1 fő 80 l 192.- Ft/ürítés + ÁFA 9.984.- Ft + ÁFA
2 fő 80 l 280.-Ft/ürítés + ÁFA 14.560.- Ft + ÁFA

3- főtől 120 l 358.- Ft/ürítés + ÁFA 18.616.- Ft + ÁFA

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Müllex feliratú hulladékgyűjtő zsákok ára: 
187,- Ft/db + 20 % ÁFA.

2. §.
A Rendelet egyebekben nem változik

3. §.
A jelen  rendelet  2009.  január  1-jén  lép 
hatályba.

Kihirdetés: 2008. december 18-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

42/2008. /XII. 18./ ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

települési folyékony hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002.  
/II.28./ ÖKT rendelet (továbbiakban 

Rendelet) módosításáról.

1.§.
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 
alábbi 1. számú melléklet lép:

A települési folyékony hulladék 
összegyűjtésével, szállításával és 
ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási 
díj:

a) A  talajterhelési  díj  egyes  kérdéseiről 
szóló  26/2004.  (VIII.  27.)  számú  ÖKT 
rendelet  szerint  talajterhelési  díj 
fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 
részére  bruttó  3.900.-  Ft/m3 + 
szennyvíztelepi befogadási díj;

b) A  talajterhelési  díj  egyes  kérdéseiről 
szóló  26/2004.  (VIII.  27.)  számú  ÖKT 
rendelet  hatálya  alá  nem  tartozó 
ingatlantulajdonosok  részére  bruttó 
1.536.- Ft/m3.

A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

2. §.
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A  Rendelet  többi  részei  változatlanul 
maradnak.

3. §.
Jelen  rendelet  2009.  január  01-én  lép 
hatályba.
Kihirdetés napja: 2008. december 18-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

43/2008. (XII. 30.) ÖKT rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 
távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII.  

törvény helyi végrehajtásáról szóló 37/2004. 
(XII. 30.) ÖKT rendelet

(továbbiakban Rendelet) módosításáról.

1.§.

A Rendelet 3. sz. melléklete a 
távhőszolgáltatási díjakról az alábbiak szerint 
módosul:

„3. számú melléklet:
2009. évben a távhőszolgáltatási díjak:

Alapdíj (Ft/Lm3/év) 276,00
Használati melegvíz alapdíja (Ft/Lm3/év) 70,59
Lakossági hődíj (Ft/GJ) 4632,00
Lakossági melegvíz hődíja (Ft/vm3) 747,00

A díjak ÁFA-t nem tartalmaznak !

2.§.

(1) A Rendelet egyéb rendelkezései 
változatlanul maradnak.

(2) Ez a rendelet 2009. január 01. napján 
lép hatályba.

Kihirdetve: 2008. december 30-án.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

289/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő–testülete  elfogadja  Rábakethely, 
Zsida-Zsidahegy,  Máriaújfalu,  Farkasfa, 
Jakabháza,  Rábafüzes  és  Rábatótfalu 
településrészi  önkormányzatai  vezetőinek  a 
2008.  évi  munkájukról  szóló  beszámolóit. 
Köszöni  és  elismeri  a  részönkormányzati 
vezetők  tevékenységét.  Elismerését  és 
köszönetét  fejezi  a  településrészeken 
önkéntes munkát végző polgároknak és civil 
szervezeteknek  a  2008.  évi 
tevékenységükért.

Határidő: a közlésre azonnal.
Felelős közlésért: Viniczay Tibor 
polgármester

290/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
- az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, 
a  Régióhő  Kft.,  az  Ipari  Park  Kft.,  a 
Gotthárd-Therm  Kft.,  a  Városi  Televízió 
Kht., a Vasivíz ZRt., 
- a Tótágas Közalapítvány, a Brenner János 
Emlékhely  Közalapítvány,  a 
Szentgotthárdért  Közalapítvány,  a 
Szentgotthárd  Közbiztonságáért 
Közalapítvány,  az  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesület Szentgotthárd, a Zsidai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület;
- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója; 
-  a  Vasivíz  Zrt.  Felügyelő  Bizottságának 
tagja,  a  Városi  Televízió  Kht.  Felügyelő 
Bizottsága,  a  Régióhő  Kft.  Felügyelő 
Bizottságának  tagja,  valamint  a  Gotthárd-
Therm Kft. Felügyelő Bizottságának tagja 
2008. évi munkájáról szóló, az Előterjesztés 
mellékleteként csatolt beszámolóit elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

291/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervét 
és  az  állandó  bizottságok  munkaterveit  az 
Előterjesztés  mellékletében  csatoltakhoz 
képest   az  alábbi  kiegészítéssel  fogadja el: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve 
2009. június 24-i ülésének 1./ ,,A Többcélú 
Kistérségi  Társulás  első  5  éve.  Az  elért 
eredmények  értékelése,  a  jövő 
lehetőségeinek  vizsgálata.  Beszámoló  a 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsában 
végzett  munkáról”  című  napirendi  pontját 
felcseréli  a  2009.  október  28-i  ülés  2./  ,,A 
lakáskoncepció  megvalósulásának 
felülvizsgálata,  értékelése.  Felmérés  az 
önkormányzati  bérlakások  általános 
állapotáról,  a  szükséges  felújítások 
lehetőségeiről” című napirendi pontjával.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

292/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az Önkormányzat  2008. 
évi  közbeszerzéseiről  szóló  tájékoztatót 
megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Labritz Béla Közbeszerzési Bizottság elnöke

293/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 

Könyvtár  1  fő  könyvtáros  álláshelyét 
megszünteti.  Az  intézmény  engedélyezett 
teljes  munkaidőben  foglalkoztatott 
alkalmazotti  létszáma  2009.  január  1-től  8 
főről 7 főre csökken.
A  Képviselő-testület  felkéri  az  intézmény 
vezetőjét,  hogy  a  szükséges  munkáltatói 
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  az 
intézményi  költségvetési  kereten  belül  –  a 
létszámleépítést  figyelembe  véve  –  az 
alapfeladatok  sérelme  nélküli  működést 
folyamatosan biztosítsa, és a létszámleépítést 
ennek megfelelően hajtsa végre.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár  esetében  a  2009.  évben  a 
támogatás mértékét 2.000 e/Ft-tal  22.632 
e/Ft-ról 20.632 e/Ft-ra csökkenti. 

Határidő: azonnal a szükséges munkáltatói 
döntések megtételéért 
Felelős: Molnár Piroska intézményvezető
              Dr. Gábor László irodavezető

2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
tekintetében  az  előterjesztésben 
részletezettek  szerint  a  működési  kiadás 
csökkentését  a  2009.  évi  koncepcióban 
szerepelő  összeghez  képest  a  következők 
szerint változtatja:
-  A  Képviselő-testület  az  önkormányzati 
igazgatási tevékenység címszó alatt szereplő 
összeget 8,849 ezer Ft-tal csökkenti.
-  Az  önkormányzati  igazgatási 
tevékenységnél  átgondolásra  javasolja  a 
képviselő-testület, hogy az Önkormányzat a 
jövőben egy alpolgármesterrel működjön.
- A Képviselő-testület kezdeményezi a külső 
szakértői  és  egyéb  megbízási  díjaknak  a 
felülvizsgálatát az önkormányzati igazgatási 
tevékenység csoportnál.

Határidő: 2009.  januári  Képviselő-testületi 
ülés
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

3.  a.)  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. 
Béla Szakképző Iskola és Kollégium 2009. 
évi  önkormányzati  támogatását  –  a 
kollégiumnak  nyújtott  támogatást  nem 
számítva ‒ 30.000.000 Ft-ra csökkenti.

Határidő: a  tervezet  elkészítésére  2009. 
január 15.
Felelős: Bedics Sándor igazgató

3.  b.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete mint 
a  III.  Béla  Szakképző Iskola  és  Kollégium 
fenntartója  a kollégiummal kapcsolatosan a 
következőket rendeli el:
A  kollégiumi  feladatok  ellátáshoz  az 
önkormányzati  támogatást  8.000.000.- Ft-ra 
kell  csökkenteni.  Ezzel  egyidejűleg  át  kell 
tekinteni  a  kollégium működtetése  kapcsán 
új  irányok  lehetőségét:  a  létszám  jelentős 
növelését  –  ennek  kapcsán  annak 
átvizsgálását,  hogy  a  környékbeli  ausztriai 
városokban működő középiskolákban tanuló 
magyar  diákok  számára  miképp  lehetne 
kollégiumi  elhelyezést  biztosítani. 
Ugyancsak  át  kell  tekinteni  az  externátusi 
elhelyezés  szervezésének  feltételeit  és 
lehetőségeit is.

Határidő: 2009. januári ülés
Felelős: Bedics Sándor igazgató

4.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézményben  az  előterjesztés  szerinti 
18.237.790.-  Ft  költségcsökkentést  fogadja 
el  azzal,  hogy  tovább  kell  vizsgálni  az 
osztályösszevonások  esetén  lehetséges 
további megtakarításokat.

   A Képviselő-testület felkéri az intézmény 
vezetőjét,  hogy  a  szükséges  munkáltatói 
intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: azonnal
Felelős: a Társulási Tanács elé terjesztéséért: 
Dr. Gábor László irodavezető

5.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézményben a nyelvi előkészítő oktatást a 
2009/2010. tanévtől szüntesse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: a Társulási Tanács elé terjesztéséért: 
Dr. Gábor László irodavezető

6.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  SZOI  egységes 
iskolaként  való  továbbműködtetését  tervezi 
2009. szeptember 01. napjától.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Gábor László irodavezető
Pénzes Tibor igazgató

7.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete: 
a. felkéri  a  polgármestert,  hogy  legalább 

egy községi közoktatási intézmény SZOI 
tagintézményévé válásáról  tárgyalásokat 
folytasson,

b. felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  és  a 
SZOI igazgatóját,  hogy – a  tárgyalások 
eredményére  tekintettel  -  az  egységes 
iskolává  váláshoz  szükséges 
előterjesztést  és  dokumentumokat 
készítse elő.

Határidő:  2009.  januári  Képviselő-testületi 
és Társulási Tanácsi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető
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Pénzes Tibor igazgató

8.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Intelligens 
Önkormányzati  rendszer  vizsgálatáról 
készült belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
Az  Intelligens  Önkormányzati  rendszer 
költségvetési  optimalizálása  érdekében 
felkéri  a  Városi  Televízió  Kht-t  egy  olyan 
ajánlat  elkészítésére,  ami  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  valamint  a 
Szentgotthárd  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  által  fenntartott 
intézmények  részére  nyújtandó 
telefonszolgáltatásnak,  továbbá  internet-
szolgáltatásának  igénybevétele  esetére 
tartalmaz ajánlatot.  Ugyancsak tartalmaznia 
kell  az  ajánlatnak  e  szolgáltatások  kapcsán 
felmerülő  és  megvalósítható  egyéb 
lehetőségeket  is.  Az  ajánlatnak  olyan 
rendszert kell kínálnia, ami az intézmények 
által jelenleg használt technikai színvonallal 
azonos,  vagy  annál  magasabb  színvonalat 
biztosít.

Határidő: a közlésre azonnal, az elkészítésre 
2009. januári testületi ülés
Felelős:
A közlésért: Dr. Krajczár Róbert irodavezető
Az  elkészítésért:  Dékány  István  ügyvezető 
igazgató

9.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Rendelőintézet 
esetében  a  2009.  évi  önkormányzati 
támogatását  20.000.000.-  Ft-ra  csökkenti. 
Felkéri  az  intézményvezetőt,  hogy  készítse 
el  azt  a  tervezetet,  mely  tartalmazza  azon 
szolgáltatásokat  (ellátásokat)  melyeket  az 
intézmény 2009 folyamán megszüntet, vagy 
a  jelenlegi  szolgáltatási  szint  megtartása 
esetén a  költségeket  és  kiadásokat  ehhez a 
támogatási szinthez igazítja.

Határidő: a  dokumentum  elkészítésére  a 
2009. januári testületi ülésre
Felelős: Dr.  Mesterházy  Mária 
intézményvezető

10.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete a takarítás, karbantartás 
feladatokkal  kapcsolatosan  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatalt  annak 
megvizsgálására,  hogy megtakarítást jelent-
e  az,  ha  a  jelenleg  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató Vállalat  állományából  olyan 
intézményhez  kerülnek  át  dolgozók,  ahol 
nem köztisztviselői, illetve 
-  közalkalmazotti  jogviszonyban  lehet  őket 
foglalkoztatni.

Határidő: januári testületi ülés
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

294/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2009. március 01-vel 
támogatja  a  III.  sz.  felnőtt  háziorvosi 
körzet – Dr. Aknay Imre háziorvos által - 
vállalkozás formában való működtetését 
– ehhez ugyanolyan feltételeket biztosít, 
mint a háziorvosi- és házi gyermekorvosi 
szolgálatban  részt  vevő  felnőtt-  és 
gyermek-háziorvosoknak.  Ennek 
megfelelően  a  Képviselő-testület  a  III. 
sz.  felnőtt  háziorvosi  körzet  két 
telephelyének  (Farkasfa,  Máriújfalu 
városrészen  lévő  rendelők)  fenntartási 
költségeihez  anyagi  támogatást  külön 
nem biztosít.

Határidő: a közlésre azonnal.
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Gábor László irodavezető
Jakabné Palkó Edina irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  III.  sz. 
körzet háziorvosi feladatok ellátásáról a 
Megállapodást készítse elő.

Határidő: 2009. januári testületi ülés
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Felelős: Viniczay Tibor polgármester
  Gábor László irodavezető

295/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  I. 
számú háziorvosi körzetre a körzet tartósan 
betöltetlen  volta  miatt  A  háziorvosi,  házi 
gyermekorvosi  és  fogorvosi  tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11.§ (6) 
bekezdése  szerinti  szerződés  megkötését 
kezdeményezi  az  Országos  Alapellátási 
Intézettel.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződéskötés kezdeményezésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

296/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Városi  Gondozási 
Központban  engedélyezett  álláshelyek 
számát 41 főről  2009. január 01-től 40 
főre, 2009. július 01-től 40 főről 33 főre 
javasolja csökkenteni  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsa számára.

Határidő: 2008. december 31., illetve 2009. 
június 30.
Felelős:    a  Társulási  Tanács  elé 
terjesztéséért: Dr. Gábor László irodavezető

.2 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Városi  Gondozási 
Központ  –  Idősek  Klubja szakmai 
programjainak módosítását  az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerint 
jóváhagyásra  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsa  számára  azzal,  hogy  a  jelen 

határozat  1.  pontjában foglaltak alapján 
kiegészítésre  kerüljön  a  szakmai 
program.

Határidő: azonnal 
Felelős:    a  Társulási  Tanács  elé 
terjesztéséért: Dr. Gábor László irodavezető
.3 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  a  Városi  Gondozási 
Központ  –  Jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás szakmai  program 
módosítását  az  előterjesztés  4.  számú 
melléklete szerint jóváhagyásra javasolja 
a  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsa számára.

Határidő: azonnal 
Felelős:    a  Társulási  Tanács  elé 
terjesztéséért: Dr. Gábor László irodavezető

.4 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a  Városi Gondozási 
Központ  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítását  az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerint 
jóváhagyásra  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsa számára azzal, hogy az SZMSZ 
módosítását  a  gondozóházi  ellátás 
megszűnését  követően  ismételten 
módosítani kell.

Határidő: azonnal 
Felelős:    a  Társulási  Tanács  elé 
terjesztéséért: Dr. Gábor László irodavezető

297/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Móra 
Ferenc  Városi  Könyvtár  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzata  1.  sz.  mellékletének 
módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint hagyja jóvá.
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Határidő: az új nyitvatartási rend 
bevezetésére 2009. január 01.
Felelős: Molnár Piroska igazgató

298/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi 
Integrált  Általános  Iskola,  Gimnázium  és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
iskolaszékébe  a  Polgármesteri  Hivatal 
Szentgotthárd  mindenkori  oktatási 
ügyintézőjét delegálja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

299/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Képviselő-  testülete 
egyetért  azzal,  és  egyben  javasolja  is  a 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy a 2008-as év Belső Ellenőrzési tervét 
„A kistérségben tagintézménnyé vált iskolák 
rendszer  ellenőrzése”  kihagyásával 
módosításra kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző

300/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  ideiglenesen,  a  2009. 
évre két alkalommal a hagyományos május 
1-i  és  augusztus  20-i  kirakódó  vásárok 
(búcsúk)  helyszínéül  a  Polgármesteri 
Hivatal,  a  Templom  és  a  Színház  előtti 
aszfaltozott,  illetve  térkövezett  részt,  a 
Hivatal déli oldala előtt található parkolókat, 
továbbá  a  Templom  és  a  Színház  közötti 
területet  jelöli  meg.  A  mutatványos 
tevékenység  (körhinta, dodgem, céllövölde, 

halászat, stb.) pedig a SZOI Arany János 1-4. 
osztályos  Tagintézmény   iskolaudvarán 
folytatható, ott egyéb árusítás Tilos.

2./  a.)  Az  1.  pont  szerinti  rendezvény 
szervezője  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület,  mely  szervezet  felelős  a 
rendezvény  megszervezéséért  és 
lebonyolításáért  – ehhez vele Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  köt  közterület 
használati megállapodást.
A rendezvény  lebonyolításával  kapcsolatos 
összes feltétel biztosítása, valamint az ezzel 
kapcsolatosan felmerült költségek a Pannon 
Kapu  Kulturális  Egyesületet  terhelik,  a 
bevételek az egyesületet illetik. 

2./  b.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
mutatványos  tevékenység  céljára  (körhinta, 
dodgem,  céllövölde,  halászat,  stb.)  a  SZOI 
Arany  János  1-4.  osztályos  Tagintézmény 
udvarán kerülhet sor. 

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

301/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2008.  évi  bevételek 
elmaradása  miatt  felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatal  Pénzügyi  Irodáját,  hogy  a 
költségvetés kiadási  előirányzatait  vizsgálja 
felül,  és  a  kötelezettségvállalással  nem 
terhelt  előirányzatok  zárolását  a 
költségvetési rendeleten vezesse át.

Határidő: 2009.  januári  Képviselő-testületi 
ülés
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

302/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:
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1.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testületet  a 
Városi  Televízió  Kht.  ügyvezető  igazgatói 
tisztségének ellátására az Előterjesztés 1. sz. 
mellékletében  meghatározott   feltételekkel 
pályázatot  ír  ki.  A  pályázati  felhívást  az 
önkormányzat  honlapján  és  a  Gotthárd  TV 
képújságjában közzé kell tenni.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Glanz  Zsuzsanna  személyügyi 
ügyintéző

2.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Városi  Televízió  Kht.  könyvvizsgálói 
tisztségének ellátására az Előterjesztés 2. sz. 
mellékletben  felsorolt  feltételekkel 
pályázatot  ír  ki.  A  pályázati  felhívást  az 
önkormányzat  honlapján  és  a  Gotthárd  TV 
képújságjában közzé kell tenni.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Glanz  Zsuzsanna  személyügyi 
ügyintéző

303/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzat 
Képviselőtestülete  az  Önkormányzat 
tulajdonában  lévő,  az  ingatlan-kateszteri 
nyilvántartásban  „forgalomképtelen  helyi 
döntés  alapján”  megjelölésű  lakásokat 
„forgalomképessé”  nyilvánítja,  e  változás 
átvezetéséről  haladéktalanul  gondoskodni 
kell.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 
Határidő: módosításra azonnal

304/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elrendeli  a  280/2004. 
számú  Képviselő-testületi  határozattal 

elfogadott  településszerkezeti  terv 
felülvizsgálatát  az  autóbusz-végállomás 
áthelyezése vonatkozásában, a GySEV által 
biztosított  1425/9.  hrsz-ú  területre.  A 
település-szerkezeti  terv  felülvizsgálatához 
kapcsolódó  költségeket  a  2009.  évi 
költségvetésben biztosítja.  

Autóbusz-végállomás  terület-felhasználás 
céljára  az  eredetileg  kijelölt  területet 
(1413/1,  1414  hrsz.  meghatározott  része)a 
GySEV  területén  létesítendő  autóbusz- 
végállomás  végleges  üzembe-helyezéséig 
fenn kell tartani.
A  felülvizsgálathoz  kapcsolódva,  a 
szentgotthárdi 1413/1 és 1414 hrsz-ú telkek 
területét közvetlen felhasználású különleges 
terület   (-  „nagykiterjedés  sportolási  célúű  
terület,  -  a  kutatás-fejlesztés,  a  megújuló 
energiaforrások  hasznosításának  céljára 
szolgáló /pl. szél- és napenergia/ területek, - 
egyéb,  az  OTÉK   10-23.  §-  ban  foglaltak 
egyikébe  sem  sorolható,  helyi  sajátosságot 
hordozó terület”) terület-felhasználásra jelöli 
ki.
A  felülvizsgálathoz  kapcsolódva  - 
amennyiben  a  tulajdonos  közműterületként 
nem kívánja fenntartani -  az 1412/1 hrsz-ú 
telek területét ipari-gardasági terület terület-
felhasználásra jelöli ki.
A településszerkezeti terv felülvizsgálatának 
tervezési  feladataira  az  eredeti  terveket 
készítő  ARCHIGRAF  Bt-t  kell  felkérni,  a 
módosítás  költségeit  a  2009.  évi 
költségvetésben kell megtervezni.  Ajánlatuk 
szerint  a  tervezési  munka  előirányzott 
bekerülési költsége: 630.000.- forint + 20 % 
ÁFA = bruttó 756.000.-forint.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

305/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  -  testülete  a  szentgotthárdi 
2508/2  hrsz-ú  ingatlant  nem  értékesíti  az 
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ingatlan  könyvviteli  nyilvántartásban 
meghatározott értéke alatti vételáron.

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

306/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő - testülete  a  szentgotthárdi 3927 
hrsz-ú,  645  m2 alapterületű,  kivett 
beépítetlen  terület  megnevezésű, 1/1 
arányban  tulajdonában  álló  ingatlant 
Drávecz Tamás  Szentgotthárd,  Szabadság 
tér  1.  IV/13.  sz szám alatti  lakos  részére 
bruttó 500.000.- Ft-ért értékesíti.  
Az  értékbecslés  költségei,  a 
Képviselőtestület  213/2008.  számú 
határozata  alapján  a  vevőt  terheli.  Az 
adásvételi  szerződés  elkészíttetése  a  vevő 
feladata.  Az  adás-vételi  szerződés 
elkészítésének,  és  a  vételár  egy  összegben 
történő  befizetésének  végső  határideje  az 
eladási  ajánlat  kézhezvételét  követő  15 
napon  belül.  A  határidő  elmulasztása 
jogvesztő.

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

307/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  önkormányzatának 
képviselő  –  testülete  a  „Szennyvízhálózat 
kiépítésével  kapcsolatos  pályázat”  című 
tájékoztatót  megismerte,  az  abban 
foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: a  témában  további  előterjesztés 
elkészítésére a 2009. januári testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

308/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  Interreg  IVC 
pályázati konstrukción belüli, az Európai 
Turizmus  Hálózattal  közösen 
megvalósítandó  pályázati  projektben 
való  részvételi  szándékát  kinyilvánítja. 
Partnerek várhatóan: EKPOL (Magnézia, 
Görögország),  Wales,  Dél-nyugati 
Turizmus  Hivatal  (SouthWest  Tourism, 
Egyesült  Királyság),  Vastra  Gotland 
(Svédország),  Midland  régió  (Írország), 
Turku (Finnország), Zeeland (Hollandia), 
Ronda  (Spanyolország),  Pafos  (Ciprus), 
Lasi (Románia).

2. Eredményes  pályázat  esetén 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
15%-os projekt önrészt a 2009-2011. évi 
költségvetés  és  pályázati  alap  terhére 
biztosítja.

Határidő: 2009. január 20.
Felelős: Takáts József projektmenedzser

315/2008. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  Szentgotthárd 
Város  energetikusát, hogy a 2009. februári 
képviselő-testületi  ülésre  készítse  elő  a 
2009-2010.  évben  a  Régióhő  Kft-től 
Szentgotthárdon  megkövetelendő  olyan 
korszerűsítési  munkálatokat,  melyek 
költségcsökkentést  eredményezhetnek.  E 
követelményeket  a  képviselő-testület  által 
történő elfogadás esetén  be kell terjeszteni a 
Régióhő Kft taggyűléséhez.

Határidő: a közlésre azonnal, az elkészítésre 
2009. február 15.
Felelős:
a közlésért Viniczay Tibor polgármester
a  követelmények  elkészítéséért  Virányi 
Balázs energetikus
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KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


