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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
4/2008. (II. 28.) ÖKT. r.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2008. évi költségvetésről.

4.

5/2008. (II.28.) ÖKT. r.

A költségvetéshez kapcsolódó egyes
rendeletekről

9.

6/2008. (II. 28.) ÖKT. r.

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995.
(IV.27.) ÖKT rendelet módosításáról.

12.

7/2008. (II. 28.) ÖKT. r.

A települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002.
(II.28.) ÖKT rendelet módosításáról.

13.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
33/2008. (II. 27.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008.
évi költségvetéséről

14.

34/2008. (II. 27.)

Az Önkormányzat és a civil szervezetek
együttműködése, beszámoló a 2007. évi
munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a
2008. évben.

14.

35/2008. (II. 27.)

A külkapcsolatok alakulása és további
lehetőségei; Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2008. évi külkapcsolati terve.

15.
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36/2008. (II. 27.)

Vas Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás létrehozása.

15.

37/2008. (II. 27.)

Móra Ferenc Városi Könyvtár 2008.
évi munkaterve.

15.

38/2008. (II. 27.)

Óvoda, mint közoktatási intézmény
nyári zárva tartása.

16.

39/2008. (II. 27.)

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
továbbképzési tervének módosítása.

16.

40/2008. (II. 27.)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/
kistérségi járóbeteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás
korszerűsítése című pályázat.
(Kódszám: NYDOP-2007-5.2.1.)

16.

41/2008. (II. 27.)

Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése.

16.

42/2008. (II. 27.)

Csicsóka Kht kérelme.

17.

43/2008. (II. 27.)

Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak
megválasztása.

17.

44/2008. (II. 27.)

Rehabilitációs foglalkoztatás szerződéstervezete
17.

45/2008. (II. 27.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díja.

17.

46/2008. (II. 27.)

Mikos Mónika Szentgotthárd, Zsidai utca 29.
szám alatti lakos és társai kérelme.

20.

47/2008. (II. 27.)

Területvásárlási kérelem (Titán Beton Kft
kezdeményezése).

21.

48/2008. (II. 27.)

Tóth László kérelme (ingatlanrész csere).

21.

49/2008. (II. 27.)

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban
lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a
hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről
szóló beszámoló elfogadásáról

21.

50/2008. (II. 27.)

Móra Ferenc Városi Könyvtár helyiség igénye.
(Rábatótfalu)

22.
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51/2008. (II. 27.)

Garázsbérleti szerződés hosszabbítása
(Dr. Aknay Imre).

22.

52/2008. (II. 27.)

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.

22.

53/2008. (II. 27.)

Helyi népszavazás elrendelése és kitűzése.

23.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2008.(II. 28.) ÖKT. Rendelete
Szentgotthárd város Önkormányzatának
a 2008. évi költségvetésről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban
Képviselő-testület) az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban Áht.) 65.§-a és a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló
2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak
alapján
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
2008.
évi
költségvetéséről és gazdálkodásáról a
következők szerint rendelkezik:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak szerveire, Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
intézményeire,
valamint
a
helyi
kisebbségi
önkormányzatokra.
2.§
(1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 2.136.386 e/Ftban,
azaz
Kétmilliárdszázharminchatmillióháromszáznyolcvanhatezer forintban,
b.) bevételi főösszegét (hitelfelvétel
nélkül)
1.489.731
e/Ft
azaz
Egymilliárdnégyszáznyolcvankilencmillióhétszázharmincegyezer forintban,
c.) hiányát 646.655 e/Ft-ban, azaz
Hatszáznegyvenhatmillióhatszázötvenötezer forintban állapítja
meg.
1.) A költségvetés összevont mérlegadatait
az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi
többlet felhasználásáról a Képviselő-testület
dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel
történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani
kiegészítő támogatás elnyerésére.
3.§
(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésben
meghatározott bevételi főösszeg forrásait és
azok összegét a rendelet 2.sz. és 4.sz.
mellékleteiben részletezettek alapján az
alábbiak szerint határozza meg:
I. Működési bevételek:
925.970 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek
99.016 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési
bevételei
826.954 e/Ft
2.1. Helyi adók
729.800 e/Ft
2.2. Átengedett központi adók
95.154 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok
2.000 e/Ft
II. Támogatások:
302.878 e/Ft
1.
Önkormányzatok
költségvetési
támogatása
302.878 e/Ft
1.1. Normatív támogatások
231.583 e/Ft
1.2. Központosított előirányzatok
16.665 e/Ft
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.
54.630 e/Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:
24.748 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.
6.358 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és
tőkebevételei
18.240 e/Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei
150 e/Ft
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IV. Támogatásértékű bevétel:
200.507 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel
178.020 e/Ft
- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz
135.000 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
22.487 e/Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
35.628 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről
28.596 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh.
Kívülről
7.032 e/Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése:
0 e/Ft
VI. Hitelek:
646.655 e/Ft
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
287.651 e/Ft
2.
Felhalmozási
célú
hitel,
kötvénykibocsátás
329.004 e/Ft
3. Felhalmozási célú hitel (út-, közmű ép.)
30.000 e/Ft
Összes bevétel:

2.136.386 e/Ft.
4.§

A
rendelet
2.§
(1)
bekezdésében
meghatározott kiadási főösszeg címenkénti
és
kiemelt
előirányzatok
szerinti
részletezését a rendelet 2.sz. és 3.sz.
mellékletei tartalmazzák.
5.§
A képviselő-testület az Önkormányzat
kiadási főösszegén belül:
a)
működési,
fenntartási
kiadási
előirányzatra 1.469.075 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadási előirányzatra
301.680 e/Ft-ot,
c) felújításra
7.250 e/Ft-ot,
d) tartalékra
39.917 e/Ft-ot,
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e) Hitel törlesztésre
318.464 e/Ft-ot
határoz meg.
6.§
(1) Az 5.§ a) pontban szereplő kiadási
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
- személyi juttatások előirányzata
477.916 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata
151.439 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata
390.331 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
1.383 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata
448.006 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata
összesen: 1.469.075 e/Ft.
(2) Az 5.§ pontjában szereplő kiadási
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
- Beruházások önkormányzati
235.048 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás
59.000 e/Ft
- Dologi kiadás
7.632 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:
301.680 e/Ft
(3) Felújítások
7.250 e/Ft
(4) Hitel törlesztés
318.464 e/Ft
(5) Az 5.§ d) pontjában szereplő kiadási
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem
tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez
4.000 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete
1.000 e/Ft
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katasztrófa alap
1.000 e/Ft
általános tartalék
2.000 e/Ft
A Képviselő-testület céltartalékot képez
35.917 e/Ft összegben,
az alábbiak szerint:
a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés
538 e/Ft
b) Kiegészítő tám. ingyenes tankönyvell.
1.350 e/Ft
ált. tankönyvell.
439 e/Ft
c) Pedagógus, Semmelweis, köztisztviselői
napra
500 e/Ft
d) Pályázati alap működési:
1.000 e/Ft
e.) Intézményi karbantartások (50 e/Ft felett)
2.600 e/Ft
f) Polgármesteri Hiv. dolgozók szoc.
juttatása
690 e/Ft
g) Civil szervezetek tám.
1.000 e/Ft
h) IV. háziorvosi körzet támogatása
2.100 e/Ft
i.) Városrészi keret
1.000 e/Ft
j.) Pannon Kapu rendezvénykeret
2.000 e/Ft
k.) Környezetvédelmi alap
1.000 e/Ft
l.) Pályázati alap felhalmozási
10.000 e/Ft
m.) út-, híd felújítás pályázati önrész
10.000 e/Ft
n.) TISZK működési költségek
1.700 e/Ft
(4) A céltartalékban tervezett
e/Ft
felhasználása a következők szerint történik:
a),
b)
pont
központi
támogatás
finanszírozásakor,
c), j) rendezvényt követően,
d) l) m) pályázat elnyerését követően,
e)
számla esedékességekor,
f)
szociális juttatás elbírálásakor,
g) i) k) Testületi döntést követően,
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h)
havi elszámolást követően,
n) TISZK Társulási Tanácsának döntését
követően.
7.§
Az 5.§-ban és a 6.§-ban szereplő
előirányzatokat költségvetési szervenként és
feladatonként a rendelet 2.sz. és 3.sz.
melléklete tartalmazza.
8.§
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal
működési
kiadásaira
1.255.505
e/Ft
előirányzatot hagy jóvá. A tervezett
előirányzatból 351.875 e/Ft-ot az igazgatási
feladatokhoz, míg 379.951 e/Ft-ot a Hivatal
által ellátott működési jellegű feladatokra és
233.420
e/Ft-ot
a
részben
önálló
intézmények működési feladataira, 290.259
e/Ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
szentgotthárdi
intézmények
finanszírozásához biztosítja.
9.§
(1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi
önkormányzatok költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét a kisebbségi
önkormányzatok által hozott határozatok
alapján az alábbiak szerint rögzíti:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:
555 e/Ft
a NKÖ 2/2008. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:
555 e/Ft
a SZKÖ 3/2008. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:
555 e/Ft
a CKÖ 2/2008. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont
mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c
melléklet tartalmazza.
10.§
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Az önkormányzat az állami költségvetésből
intézményi
feladatmutatóhoz,
vagy
népességszámhoz kötődően, illetve kötött
felhasználással,
központosított
előirányzatként összesen 253.951 e/Ft
normatív állami támogatásban részesül, ill. a
szociális
juttatásokhoz
kapcsolódóan
tervezető normatív kötött felhasználású
támogatás 48.927 e/Ft a 4.sz. és a 4/a.sz.
melléklet szerint.
A normatív állami támogatásból 47.600 e/Ft
nem kerül folyósításra.
11.§
(1) A Képviselő-testület a költségvetési
szervek létszámkeretét a 6.sz. mellékletben
2008. január 1-én 151 főben rögzíti.
A létszámkeretből 46 fő pedagógus, 57 fő
köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott.
A költségvetési szervek a költségvetési
rendelet 11.§-ban jóváhagyott létszámkeretet
nem léphetik túl.
12.§
A Képviselő-testület a köztisztviselői
illetményalapot 2008. január 1-2008.
december 31-ig 38.650,- Ft-ban rögzíti.
13.§
A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII.
tv. 71.§ (3) bekezdése alapján – gördülő
tervezésként – 2008-2009. évi bevételi és
kiadási főösszegek címenkénti és kiemelt
előirányzatait a rendelet 1/b mellékletében
bemutatottak szerint állapítja meg.
14.§
(1) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a
központi költségvetés által támogatott
feladatokra a 2007. évi CLXIX. tv. 5.sz.
melléklete szerint.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert
320.000
e/Ft
erejéig
folyószámla hitel felvételére.
(3) A Képviselő-testület a 14.§ (1) bekezdése
szerinti
pályázatok
eredményének
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ismeretében
dönt
pótköltségvetés
készítéséről, illetve a
320.000 e/Ft-ot
meghaladó működési célú hitel felvételéről.
15.§
A 2007. évi pénzmaradványból az
intézményeket nem illeti meg:
a)
a
költségvetési
szervek
pénzmaradványának elszámolása során az
alaptevékenységgel összefüggő támogatás
értékű bevételek (intézményi ellátási díjak)
módosított előirányzatát meghaladó többlete,
valamint az ellátotti létszám csökkenésével
arányosan csökkenő kiadási előirányzat
maradvány elvonásra kerül,
b) a Rendelőintézet 2008. évi TB.
finanszírozási
többletbevételével
az
intézmény önkormányzati támogatását év
közben csökkenteni kell,
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz)
előirányzat
maradványa,
valamint
a
meghatározott célra adott (egyszeri)
előirányzat maradványa.
16.§
(1) Az év közben engedélyezett központi
pótelőirányzatok felosztásáról – ha az
érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület
dönt, a költségvetési rendelet módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő
központi
pótelőirányzatok
miatti
költségvetési rendelet módosítását a
negyedévet követő első Képviselő-testületi
ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és a felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek költségvetését
rendeletmódosítással – a Képviselő-testület
változtathatja meg.
A
költségvetési
szervek
kiemelt
előirányzatait csak a Képviselő-testület
módosíthatja.
Az önálló költségvetési szervek a
Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet
megelőző hó 15-ig köteles közölni az
előirányzatot érintő módosításokat.
17.§
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(1) Az önállóan gazdálkodó szerv zavartalan
pénzellátása érdekében – figyelembe véve a
részben önállóan gazdálkodó szervek
pénzellátását is – az önkormányzati
támogatásra és a saját bevételek ütemére
alapozva,
a
várható
kiadások
számbavételével finanszírozási tervet készít.
(2) Az intézmények finanszírozása a
„kiskincstár” keretében a számlavezető
pénzintézet útján, megállapodás alapján
történik.
(3) A költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 8.sz. melléklet
tartalmazza.
18.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat
költségvetésének címrendjét a 9.sz. melléklet
szerint határozza meg.
19.§
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert,
hogy
a
2008.
évi
költségvetési rendelet elfogadásáig az
önkormányzat bevételeit beszedje és a
legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A
felhatalmazás az új költségvetési rendelet
hatályba lépésének napján megszűnik.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert az TB. Alapból származó
források átvételére vonatkozó megállapodás
megkötésére.
20.§
(1) A Képviselő-testület feljogosítja:
a) az Oktatási-, Kulturális, Idegenforgalmi és
Sport Bizottságát, hogy 1.000 e/Ft összegben
kötelezettséget vállaljon,
b) a Polgármestert, hogy 1.000 e/Ft
polgármesteri
keret
felhasználására
kötelezettséget vállaljon.
21.§
A Képviselő-testület önkormányzati biztost
rendel ki a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert
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tartozás állománya a 30 napot, mértékét
tekintve a költségvetési szerv éves eredeti
kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100
millió Ft-ot eléri és e tartozását egy hónap
alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek
tartozás
állományukról
negyedévi
rendszerességgel, a rögzített mérték elérése
esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást
adni a felügyeleti szerv részére.
22.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat és
intézményei számlavezető pénzintézetéül az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi
Bank Nyrt.
Nyugat-dunántúli Régió
Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.
23.§
Az önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeit pénzpiaci befektetési jegyben
kell elhelyezni.
24.§
A költségvetési szervek kötelesek bevételeik
növelésére
irányuló
pályázataikkal
kapcsolatban
az
ágazatilag
érintett
bizottságok véleményét kikérni Ennek során
be kell mutatni a pályázati pénzeszközökből
megvalósuló feladat önkormányzatra háruló
egyszeri, illetve folyamatos költségigényét.
A bizottság véleménye alapján a pályázathoz
szükséges önerő biztosításáról a Képviselőtestület dönt.
25.§
(1)
Az
állampolgárok
élet-,
és
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi
csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a
Polgármester
a
helyi
önkormányzat
költségvetése körében átmeneti intézkedést
hozhat, amelyről a Képviselő-testület
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
jogkörében a polgármester az előirányzatok
között átcsoportosítást hajthat végre, egyes
kiadási
előirányzatok
teljesítését
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felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben
nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
26. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit 2008. január 1-i naptól kell
alkalmazni.
Kihirdetve: 2008. február 28-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2008.(II. 28..) sz. rendelete
a 2008. évi költségvetéshez kapcsolódó
egyes rendeletek módosításáról
I. Fejezet
A helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. sz.
rendelet módosítása
1.§
A helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. sz.
ÖKT. rendelet (továbbiakban: IPA r.) 4.§
(1) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
[Az adó alanya]
„b.) a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő,
feltéve,
hogy
őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az
adóévben a 600.000 forintot meghaladja.”
2.§
Az IPA r. 6.§ (5), (6), és (7) bekezdései
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek,
ill. a következő (8) és (9) bekezdéssel
egészül ki:
[A bejelentés szabályai]
„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően
soron kívüli bevallást kell benyújtani az
adózónak a bevallással le nem fedett
időszakra vonatkozóan a Htv. 33.§ (3)
bekezdésben foglalt esetekben.
(6) A soron kívüli adóbevallást a Htv. 33.§
(3) bekezdés a.) és b.) pontokban
meghatározott
esetekben
(elő-társasági
időszak, gazdasági társaságok átalakulása-,
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egyesülése-, szétválása) a számvitelről szóló
törvényben a beszámolóra előírt határidőn
belül, egyéb esetekben pedig a soron kívüli
adóbevallási
kötelezettséget
kiváltó
eseményt
követő 30 napon belül kell
benyújtani.
(7) A felszámolási eljárás alatt álló adózó
esetében az adóbevallás benyújtására
vonatkozóan Htv. 33.§ (6) bekezdésben
foglaltak az irányadók.
(8) Amennyiben az adózó bejelentési
(bejelentkezési,
változás-bejelentési),
bevallási kötelezettségét késedelmesen,
hibásan,
valótlan
adattartalommal,
hiányosan,
vagy
nem
teljesíti
az
önkormányzati
adóhatóság
mulasztási
bírságot szabhat ki.
(9) Az adó megfizetése az adóbevallást nem
pótolja.”
3.§
Az IPA r. 8.§ (1) és (2) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép, ill. a következő
(3) bekezdéssel egészül ki.:
[Az adó alapja]
„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó alapja a nettó
árbevétel, csökkentve az eladott áruk
beszerzési
értékével,
a
közvetített
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel.
Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb
azonban az adóalap 90%-a -, amely a
külföldön létesített telephelyen végzett
tevékenységből származik, feltéve ha azt a
telephely szerinti állam önkormányzatának
fizetendő, a vállalkozási tevékenységet
terhelő adó terheli.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat
illetékességi területén végez állandó jellegű
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját
– a tevékenység sajátosságaira leginkább
jellemzően - a vállalkozónak a Htv.
mellékletében meghatározottak szerint kell
megosztania.
(3) Az adózó állandó jellegű iparűzési
tevékenység esetén az adó alapjának
egyszerűsített meghatározását választhatja,
amennyiben annak feltételei a Htv. szerint
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fennállnak. Ez esetben a Htv. 39/A.§ és
39/B.§-sokban foglalt előírásokat kell
irányadónak tekinteni.”
4.§
Az IPA r. 11.§-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
[Adómentességek]
„11.§ Adómentes a jogi személy, a jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, a
magánszemélyek jogi személyiséggel nem
rendelkező
személyi
egyesülése
adóalanyok közül a társadalmi szervezet,
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató
szervezet, a köztestület, a közhasznú
társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, a magánnyugdíj-pénztár, a
költségvetési szerv és a költségvetési
szervnek nem minősülő nevelési-oktatási
intézmény abban az adóévben, amelyet
megelőző adóévben folytatott vállalkozási
tevékenységéből származó jövedelme
(nyeresége) után társasági adófizetési
kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv
esetében - eredménye után a központi
költségvetésbe befizetési kötelezettsége
nem keletkezett. A feltételek meglétéről az
adóalany írásban köteles nyilatkozni az
adóhatóságnak.”
5.§
(1) Az IPA r. 12.§-a 2007. december 31vel - hatályát veszti
(2) Az IPA r. egyebekben változatlanul
érvényes.
II. Fejezet
A kommunális adóról szóló 19/1991. sz.
rendelet módosítása
6.§
A kommunális adóról szóló 19/1991. sz.
ÖKT. rendelet (továbbiakban: KOMA r.)
az adó célja címben foglaltak az alábbiak
szerint módosulnak:
[Az adó célja]
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Az adó bevezetésének célja: a költségvetés
pénzeszközeinek kiegészítése.
7.§
A KOMA r. 9.§ (2) bekezdés b.) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Adókötelezettség, az adó alanya]
„b.) a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő,
feltéve,
hogy
őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az
adóévben a 600.000 forintot meghaladta.”
8.§
A KOMA r. 15.§ (4), (5) és (6) bekezdések
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek,
ill. a következő (7) és (8) bekezdésekkel
egészül ki:
[Bejelentési kötelezettség]
„(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően
soron kívüli bevallást kell benyújtani az
adózónak a bevallással le nem fedett
időszakra vonatkozóan a Htv. 33.§ (3)
bekezdésben foglalt esetekben.
(5) A soron kívüli adóbevallást a Htv. 33.§
(3) bekezdés a.) és b.) pontokban
meghatározott
esetekben
(elő-társasági
időszak, gazdasági társaságok átalakulása-,
egyesülése-, szétválása) a számvitelről szóló
törvényben a beszámolóra előírt határidőn
belül, egyéb esetekben pedig a soron kívüli
adóbevallási
kötelezettséget
kiváltó
eseményt
követő 30 napon belül kell
benyújtani.
(6) A felszámolási eljárás alatt álló adózó
esetében az adóbevallás benyújtására
vonatkozóan Htv. 33.§ (6) bekezdésben
foglaltak az irányadók.
(7) Amennyiben az adózó bejelentési
(bejelentkezési,
változás-bejelentési),
bevallási kötelezettségét késedelmesen,
hibásan,
valótlan
adattartalommal,
hiányosan,
vagy
nem
teljesíti
az
önkormányzati
adóhatóság
mulasztási
bírságot szabhat ki.
(8) Az adó megfizetése az adóbevallást nem
pótolja.”
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9.§
A KOMA r. 16.§ (9) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
[Az adóelőleg megállapítása és az adó
megfizetése]
„(9) A tevékenységét év közben kezdő
vállalkozó az adóelőleg összegét az
önkormányzati adóhatóság által kiállított
fizetési meghagyás jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül köteles megfizetni.”
10.§
A KOMA r. egyebekben változatlanul
érvényes.
III. Fejezet
A képviselő-testület , valamint bizottságai
részére megállapított
tiszteletdíjakról,természetbeni juttatásokról
és költségtérítésről szóló
29/1995. (I. 12.) ÖKT rendelet módosítása
11.§.
A képviselő-testület , valamint
bizottságai részére megállapított
tiszteletdíjakról, természetbeni
juttatásokról és költségtérítésről szóló
29/1995. (I. 12.) ÖKT rendelet
(továbbiakban TD. r.) 2.§.(1)-(3) bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj )
: 44.400-Ft/ hó
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja az
alapdíj 45%-a %-a / hó ( 20.000- Ft/hó)
(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja az
alapdíj 90 %-a / hó ( 40.000- Ft/hó)
12. §.
A TD.r . 4. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
4.§ (1) A képviselő-testületi ülésen és
bizottsági ülésen a megjelenést a
jelenléti ív és a jegyzőkönyv igazolja.
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A képviselő-testületi illetve bizottsági
ülésről való távolmaradást illetve idő
előtti eltávozást a polgármester illetve
a
bizottsági
elnök
igazolhatja,
amennyiben a képviselő azt feléje az
ülést
megelőzően
írásban,
különlegesen
indokolt
esetben
közvetlenül szóban vagy telefonon
időben jelezte. A távolmaradást
indokolni kell.
(2) A távolmaradást szóban, e-mailben,
vagy telefonon bejelentő képviselőnek
3 napon belül írásban is meg kell
tennie bejelentését.
(3)A képviselő-testületi ülésről való
igazolatlan
távolmaradás
miatti
tiszteletdíj-megvonást a polgármester,
a bizottsági ülésről való igazolatlan
távolmaradás és idő előtti eltávozás
miatti
tiszteletdíj-megvonást
a
bizottsági elnök havonta írásban
kezdeményezi a képviselő testületnél.
(4)A képviselő testület a kötelezettségeit
megszegő képviselő megállapított
tiszteletdíját
legfeljebb
25%-kal,
legfeljebb 12 havi időtartamra
csökkentheti
vagy
természetbeni
juttatását
legfeljebb ugyanilyen
időtartamra megvonhatja.
(5) Ismételt kötelezettségszegés esetén a
csökkentés vagy megvonás újra
megállapítható. Többszöri tiszteletdíjcsökkentés esetén ha a korábbi
csökkentés(ek)
még
hatályban
van(nak),
akkor
a
tiszteletdíjcsökkentések a 25%-os mérték
eléréséig
összeadódhatnak,
a
csökkentés
illetve
megvonás
időtartama a 12 hónapi időtartam
eléréséig meghosszabbodhat. Ha az
újabb csökkentés miatt az összeadódó
csökkentések mértéke a 25%-ot
túllépné, illetve a csökkentések vagy
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megvonások összesített időtartama a
12 hónapot meghaladná,
úgy a
csökkentés törvényi korlátokon felüli
része a csökkentés időtartamának
letelte után folyamatosan vonandó
meg, illetve a természetbeni juttatást
folyamatosan továbbra is meg kell
vonni, az időtartam pedig a törvényben
engedélyezett időtartam letelte után
folyamatosan továbbfolytatódik.
(6) A távolmaradás miatti tiszteletdíjmegvonásról a (3) bekezdés szerinti
jelzést követő rendes képviselőtestületi ülésen kell dönteni és a
szankciót a döntést követő hónaptól
kell alkalmazni.
13. §.
A TD. r. egyebekben változatlan marad.
IV.Fejezet
A Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatottak közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
8/2002. (II.28.) ÖKT rendelet módosítása
14. §.
A
Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatottak
közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
8/2002. (II.28.)
ÖKT rendelet
(továbbiakban KTV. r.) III. fejezete az
alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„Illetménykiegészítés
10. §.(1) A Hivatal köztisztviselője:
- felsőfokú iskolai végzettség
esetén alapilletménye 10 %-ának,
- középiskolai végzettség esetén
alapilletménye
10
%-ának
megfelelő
mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.
(2) A Hivatalban foglalkoztatott
ügykezelő alapilletménye 10%-
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ának megfelelő
mértékű
illetménykiegészítésre
jogosult.”
15. §.
(1) A KTV. r. 10. §-a 11. §-ra változik.
(2). A KTV. r. egyebekben nem változik.
V.Fejezet
14/2006.(II.24.) ÖKT. sz. rendelet a
települési lakóingatlan fajták átlagértékeiről
a luxusadó megállapításához
16.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
14/2006.(II.24.) ÖKT sz.. a települési
lakóingatlan fajták átlagértékeiről a
luxusadó megállapításához szóló rendelet
2008. január 1-vel hatályát veszti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. §.
(1) Ezen rendelet 1-11.§ valamint 16.§aiban foglaltak 2008. január 1.
napjától lépnek hatályba.
(2) Ezen rendelet 12-15.§ -aiban foglaltak
2008. március 1. napjától lépnek
hatályba.
Kihirdetve: 2008. február 28-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2008. (II. 28.) ÖKT rendelete a lakbérek
megállapításáról szóló
15/1995. (IV.27.) ÖKT rendelet
módosításáról.
1. §.
A 4. §. (1) bekezdése az alábbira változik:
„(1) Szociális alapon bérbe adott
lakások esetén a havi lakbér általános
mértéke 125.- Ft/m2, ha az egy főre jutó
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg
a
mindenkori
sajátjogú
öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét.
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2.§
A rendelet egyebekben változatlan marad.
4. §.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetve: 2008. február 28-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2008. (II. 28.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a
települési folyékony hulladék
összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002.
(II.28.) ÖKT rendelet módosításáról
1.§.
(1) A települési folyékony hulladék
összegyűjtéséről,
elszállításáról
és
ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002.
(II.28.) számú ÖKT rendelet (továbbiakban:
R.) 2. § (3) bekezdését az alábbiak szerint
módosul:
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3.§.
A R. 5. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül
ki:
(4) Az
önkormányzat
jegyzője
a
talajterhelési díj egyes kérdéseiről
szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT
rendelet
szerint
talajterhelési
díjfizetésre
kötelezettekről
folyamatosan
köteles
adatokat
szolgáltatni a közszolgáltató felé.
4.§.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a R. 1. számú melléklete
helyébe az alábbi 1. számú mellékletet
lépteti:
A települési folyékony hulladék
összegyűjtésével, szállításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatási díj:

(3) A R. 1. számú melléklet a) pontja
szerinti díjat a talajterhelési díj egyes
kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.)
számú
ÖKT
rendelet
szerint
talajterhelésre
kötelezett
ingatlantulajdonosok, az 1. számú
melléklet b) pontja szerinti díjat pedig
a 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT
rendelet hatálya alá nem tartozó
ingatlantulajdonosok
kötelesek
megfizetni a szolgáltatónak.
(2) A R. e §-a egyebekben nem változik.

a) A talajterhelési díj egyes
kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII.
27.) számú ÖKT rendelet szerint
talajterhelési díj fizetésére
kötelezett ingatlantulajdonosok
részére bruttó 3.083,- 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 1.450,- Ft/m3.
A fenti díj az ÁFÁ-t tartalmazza.

2.§.
(1) A R. 3. § d) pontját az alábbiak szerint
módosul:

A rendelet
maradnak.

Elhelyező
telep:
A
szolgáltató
megállapodása
szerinti
kapacitással
rendelkező szennyvíztisztítók.
(2) A R. e §-a egyebekben nem változik.

5. §.
többi részei

változatlanul

6. §.
Jelen rendelet 2008. március 17-én lép
hatályba.
Kihirdetés napja: 2008. február 28-án.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
33/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2008.
évi
költségvetéshez
kapcsolódóan
a
következőket határozza meg:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Belső ellenőrt, hogy vizsgálja
meg a III. Béla Szakképző Iskola és a
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium
esetében a nulladik évfolyamos képzést
az
előterjesztésben
meghatározott
szempontokat figyelembe véve a
következők szerint:
A nyelvi előkészítő elindulása óta – a
nyelvi előkészítő osztályok tanulói közül:
1. Hány tanuló tett/tervez ebben a
tanében előre hozott érettségi
vizsgát idegen nyelvből és milyen
szinten?
2. Hány tanuló tett/tervez ebben a
tanévben előre hozott érettségi
vizsgát informatikából és milyen
szinten?
3. Hány tanuló szerzett nyelvvizsga
bizonyítványt és milyen szinten?
4. Hány
tanuló
szerzett
számítástechnikai szakképesítést
(ECDL FULL)?
5. Mennyi idő után tudták a fenti
vizsgákat letenni?
6. Milyen plusz személyi és tárgyi
feltételek szükségesek a jövőben,
ha a nyelvi előkészítő osztályt
folyamatosan indítják az egyes
intézményekben? Vagy jelent-e
plusz igényt ez az intézmények
esetében?

2008. FEBRUÁR 27.

7. Milyen
előnyök
és
milyen
hátrányok
származnának
a
nulladik
évfolyamos
képzés
megszüntetéséből?
Milyen
megtakarítások érhetők el, ha
megszüntetésre
kerülne
a
nulladik évfolyamos képzés az
intézményekben
(költség,
létszám)?
Határidő: 2008. májusi Képviselőtestületi ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Doncsecz Gábor belső ellenőr
2.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Vas Megyei Közoktatási
Közalapítvány kérelmét támogatja,
és 100.000.- Ft-ot biztosít a pályázati
alap
terhére.
A
támogatásról
megállapodást
kell
kötni,
a
támogatottnak a támogatásról el kell
számolni.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi
irodavezető
34/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
–
testülete az Önkormányzat és a civil
szervezetek közötti kapcsolat című
beszámolót elfogadja.
Egyetért azzal, hogy a Civil Fórum és
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2008. április 01 – 2009. március 31-ig
terjedő
időszakra
Cselekvési
Programtervet írjon alá, melyben meg
kell határozni az éves együttműködés
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konkrét formáit és teendőit. A
Cselekvési Programtervet a Képviselőtestület 2008. márciusi ülésére kell
előterjeszteni.

Határidő: azonnal, külkapcsolati terv
előterjesztésére: 2008. márciusi testületi
ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Határidő: a közlésre azonnal, a
Cselekvési
Programterv
előterjesztésére a 2008.
márciusi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

36/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:

2.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
107/2006.
számú
határozatának
2./
pontjában
a
Szentgotthárdi
Civil
Fórumnak
megítélt, 250,-e/Ft összegű, a Civil
Fórum
működéséhez
nyújtott
támogatás még fel nem használt,
65.935,-Ft
összegével
való
elszámolás határidejét a 11/2007.
számú képviselő-testületi határozat 1.
pontjában
meghatározottakhoz
képest 2008. június 15-re módosítja.
Határidő:
közlésre
azonnal,
elszámolásra: 2008. június 15.
Felelős:Dr.
Krajczár
Róbert
irodavezető a közlésért
Szentgotthárdi Civil Fórum
Elnöksége az elszámolásért
35/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Szentgotthárd
külkapcsolatainak
alakulásáról
és
további lehetőségeiről” szóló beszámolót
elfogadja.
A
Képviselő-testület
Szentgotthárd
Város Önkormányzatának 2008. évi
végleges
külkapcsolati
tervét
a
Szentgotthárdi Civil Fórummal közös
éves együttműködési cselekvési terv
külkapcsolati részének ismeretében, a
2008. márciusi ülésén fogadja el.

1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Vas Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás
Társulási
megállapodás
tervezetét az 1. sz. melléklet szerint
elfogadja, egyben felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Vas Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás Alapító Okiratát a 2. sz.
melléklet szerint elfogadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
37/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Móra Ferenc
Városi Könyvtár 2008. évi munkatervét
jóváhagyja. Felkéri az intézmény
igazgatóját
a
munkatervben
megfogalmazott
feladatok
végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
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38/2008. 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 és
tagóvodájának nyári zárva tartását 2008.
július 21-től 2008. augusztus 08-ig
terjedő időszakra, 3 hét időtartamban
határozza meg. Az intézményi SZMSZ
szerint a székhely óvodában a zárva
tartás 3 hét, a tagóvodában 6 hét,
melyből 3 hét egybeesik a székhely
óvoda zárva tartásával. A fennmaradó 3
hétben az igény szerinti nyári ügyeletet
a székhely óvoda biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Tiborné óvodavezető
39/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pannon Kapu
Kulturális
Egyesület
továbbképzési
tervét az 1. sz. melléklet szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalainé Kiss Edina elnök
40/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
támogatja
az
Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése / kistérségi járóbeteg
szakellátó központok fejlesztése,
alap-, járó beteg szakellátás
korszerűsítése című, kódszám:
NYDOP-2007-5.2.1., pályázat „A”
komponensének a beadását. A
Képviselő-testület
a

2008. FEBRUÁR 27.
Szentgotthárd, Rákóczi u. 5.
szám alatti Rendelő teljes körű
akadálymentesítésének
a
tervezési költségeire 350.000,-Ftot biztosít a pályázati alap
terhére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Fekete
műszaki irodavezető

Tamás

2. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
támogatja
az
Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése / kistérségi járó beteg
szakellátó központok fejlesztése,
alap-, járó beteg szakellátás
korszerűsítése című, kódszám:
NYDOP-2007-5.2.1., pályázat „B”
komponensének a beadását. A
Képviselő-testület
a
Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.
szám
alatti
Szakrendelő
tetőterének
kialakításának
a
tervezési költségeire 250.000,-Ftot biztosít a pályázati alap
terhére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Fekete
műszaki irodavezető

Tamás

41/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület
Szentgotthárd 2007. évben végzett
lelkiismeretes munkáját elismeri és
három tagját, nevezetesen: Samu
Csabát (lakcím: Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 8.), Szafkó Józsefet (lakcím:
Szentgotthárd, Alkotmány út 57.) és
Nagy Erzsébetet (lakcím: Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 15.) személyenként
nettó 10.000,-Ft (azaz: tízezer forint)
pénzjutalomban részesíti a 2008. évi
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költségvetés kitüntetési kerete terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina pénzügyi
irodavezető
42/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete a Partium Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
működéséhez
való
hozzájárulás
ügyében támogató döntést akkor tud
hozni, ha a kérelmező bemutatja az
intézménynek
azt
a
részletes
költségvetési
tervét
benne
a
bevételekkel és a felmerülő kiadásokkal
és a tényleges hiánnyal - melynek a
finanszírozását Szentgotthárd Város
Önkormányzatától kéri az intézményt
fenntartó Csicsóka Kht.
Határidő: a közlésre azonnal, a részletes
bevételi és kiadási oldal bemutatására, a
kérelem pontos kimunkálására a 2008.
márciusi testületi ülés
Felelős: Dr. Krajczár Róbert irodavezető
43/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
szavazatszámláló bizottságai póttagjaivá
az alábbi személyeket választja meg:
Merkli Istvánné Szentgotthárd, Kossuth
Lajos utca 5. 1.em.1.a.
Krajczárné Tamás Erika Szentgotthárd,
Árpád utca 5. 1. em.6.a.
Benczik Judit Szentgotthárd, József
Attila utca 7. 2.em.4.a.
Dékány Judit Szentgotthárd, Toldi Miklós
utca 3.
Krajczár Judit Márta Szentgotthárd,
Máriaújfalui út 27.

2008. FEBRUÁR 27.
Pável Miklós Vincéné Szentgotthárd,
Zsidai utca 51.
Kiss Ferencné Szentgotthárd, Fő út 19.
szám alatti lakosok.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
helyi választási iroda vezetője
44/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz,
hogy
a
FŐKEFE
Rehabilitációs
Foglalkoztató Ipari Közhasznú Társaság
(1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49.) a
Szentgotthárd, Kodály Z.u.2. szám alatti
ingatlanokat (volt iskola épülete, raktár,
volt konyha és ebédlő) rehabilitációs
foglalkoztatás céljára használja oly
módon, hogy a tényleges rehabilitációs
foglalkoztatást a Főkefe kht. Savaria
NettPack Gyáregysége Szombathely,
Rumi
u.142.
valósítja
meg.
A
Képviselőtestület
elfogadja
az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
szerződéstervezetet és felhatalmazza a
polgármestert
ezen
szerződés
aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Viniczay
polgármester

Tibor

45/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díját az 1. számú melléklet
szerint javasolja Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa részére elfogadásra.
Javasolja, hogy az új térítési díjak
március 1-től kerüljenek alkalmazásra, a
2007. december hó folyamán ellátásra
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jogosultak térítési díjának felülvizsgálata
pedig 2008. április 30-ig történjen meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1. Étkezés térítési díja
A.) Az intézményi térítési díj:
- az ebéd szállítással: 420 Ft/fő/nap
- ebéd szállítás nélkül: 400 Ft/fő/nap
B ) Személyi térítési díj: jövedelem sávos
meghatározásával, 1 sz. táblázat

1. számú melléklet
Jövedelmi sáv
0
1
- 28499
28500 – 42749
42750 – 56999
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 -

Ebéd szállítással
Fizetendő térítési díj
0
50
220
270
320
370
420

1.sz. táblázat
Ebéd szállítás nélkül
Fizetendő térítési díj
0
50
200
250
300
350
400

C.) Egy főre jutó havi szolgáltatási
önköltség: 15651,71 Ft
2. Házi segítségnyújtás
3.
A). Az intézményi térítési díj: 620 Ft/óra

B.) Személyi térítési díj: jövedelem sávos
meghatározása, 2.sz. táblázat
2.sz.táblázat

Jövedelmi sáv
0
1
– 28499
28500 – 42749
42750 – 56999
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 C.) Egy főre jutó havi szolgáltatási
önköltség: 24810,168 Ft
4. Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
A). Intézményi térítési díj: 750 Ft/hó
B.) Személyi térítési díj
- Szociális rászorultság esetén: 750 Ft/hó
- Szociálisan nem rászorultak esetén: 3400
Ft/hó

Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
60
110
320
420
520
620
C.) Egy főre jutó havi szolgáltatási
önköltség: 23712,21 Ft
5. Támogató Szolgálat:
A.) A szállítási kilométer intézményi és
személyi térítési díja szociálisan
rászorultak esetén 50 Ft/km.
Heti rendszeres igénybevétel esetén a
szállítási kilométerdíj: 30 Ft/km.
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Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett
szállítás esetén a szállítási kilométerdíj: 60
Ft/km
Szociálisan nem rászorultak esetében: 60
Ft/km
Jövedelmi sáv
0
1
– 28499
28500 – 42749
42750 – 56999
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 C.) Személyi segítés intézményi és személyi
térítési díja szociálisan nem rászorultak
esetén 1200 Ft/ óra
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B.) Személyi segítés intézményi térítési díja
szociálisan rászorultak esetén 620 Ft/óra
Személyi segítés személyi térítési díja
szociálisan rászorultak esetén: a
jövedelem sávos
meghatározásával,
3.sz. táblázat
3.sz. táblázat
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
60
110
320
420
520
620
A) Intézményi térítési díj étkeztetéssel: 670
Ft/nap/ fő (ebből: tartózkodási díj: 70
Ft/nap/fő, reggeli: 125 Ft/nap/fő, ebéd: 475
Ft/nap/fő)

D). szolgáltatási önköltség: 9625979 Ft
6. Nappali ellátás
Jövedelmi sáv
0
1
– 28499
28500 – 42749
42750 – 56999
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 -

B) személyi térítési díj étkeztetéssel: a
jövedelem sávos meghatározásával, 4.sz.
táblázat
4.sz.táblázat
Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli
Ebéd
Reggeli+Ebéd
együtt
0
0
0
0
20
30
50
100
70
105
195
370
70
125
265
460
70
125
335
530
70
125
405
600
70
125
475
670

C) Intézményi és személyi térítési díj
étkeztetés nélkül: 70 Ft/nap/fő
D) Egy főre jutó havi szolgáltatási
önköltség: 29698,791 Ft
7. Idősek Átmeneti Gondozóháza

A) Intézményi térítési díj: 5000 Ft/nap/fő,
150000 Ft/hó/fő
B) Személyi térítési díj: nem haladhatja meg
a jogosult jövedelmének 60 %-át
Öregségi nyugdíjminimum alatt: 550
Ft/nap
C) Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
213596,93 Ft
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46/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:

hozzájárulása esetén kerülhet
sor. Az esetleges fejlesztések
feltételei:
1. Kavicsozás,
kátyúzás,
felületi
csapadékvíz
elvezetése a kérelmezők
feladata.
2. Felületi
csapadékvíz
elvezető árok létesítése a
telek D-i oldalán való
megvalósítás a kérelmezők
feladata, úgyszintén annak
folyamatos tisztántartása
is.
3. Élő növényzet az mellé
nem ültethető.

Szentgotthárd
város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a tulajdonában levő Szentgotthárd
755. hrsz-ú, sportpálya megnevezésű
ingatlan
felosztása
révén
a
Szentgotthárd 090/32, 090/37-090/44.
és 756. hrsz-ú telkek megközelítése
érdekében önálló helyrajzi számmal,
cca. 3,00 m szélességgel, közforgalom
elöl
elzárt
magánút
ingatlannyilvántartási kialakítására kerüljön sor,
mely önkormányzati tulajdonban marad.
Szentgotthárd
város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a kialakítandó közforgalom elöl
elzárt magánútra útszolgalmi jog
alapítására kerüljön sor a Szentgotthárd
090/32, 090/37-090/44. és 756. hrsz-ú
telkek mindenkori tulajdonosa javára.
Az elkészítendő telekalakítási vázrajz
aláírásának feltétele, hogy az érintett
telkek
valamennyi
tulajdonosa
előzetesen, írásban nyilatkozzon, az
alábbi feltételek elfogadásáról:
•

Az útszolgalmi jog valamennyi
jogosultja a közforgalom elöl
elzárt
magánút
fennálló
természetbeni
állapotát
elfogadja, tudomásul veszi,
hogy a közforgalom elöl elzárt
magánút
bárminemű
fejlesztésére csak azoknak a
tulajdonosoknak
a
költségviselése esetében van
lehetőség,
akiknek
az
ingatlanát ezen útszolgalmi
jog
megilleti.
Erre
a
fejlesztésre
is
csak
az
útszolgalommal
terhelt
ingatlan
tulajdonosának

•

Az
út
nyomvonal
karbantartása, tisztántartása,
szabadon
tartása
a
kérelmezők kötelezettsége.

•

A város településszerkezeti
terve a 090/32, 090/37090/44. hrsz-ú telkeket a
távlati
beépítési
terület
részeként
kezeli.
Az
útszolgalmi jog valamennyi
jogosultja tudomásul veszi,
hogy ezen közforgalom elöl
elzárt magánút kizárólag a
jelenlegi
telekhasználathoz
biztosítja telkük megközelítést.
A tulajdonosok tudomásul
veszik
továbbá,
hogy
amennyiben
telkük
megközelítése
más
nyomvonalon kialakított út
kiépítésével biztosítottá válik,
az
Önkormányzat
a
magánutat megszünteti és az
út
fejlesztésére,
karbantartására, stb. fordított
beruházásaikat
és
költségeiket
semmilyen
jogcímen nem téríti meg.
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Az útszolgalmi jog valamennyi
jogosultja tudomásul veszi,
hogy a fenti feltételeket az
útszolgalmat
alapító
szerződésbe
kell
foglalni.
Valamennyi felmerülő költség
a kérelmezőket terheli.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
47/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a szentgotthárdi 1325
hrsz-ú, 521 m2 alapterületű, kivett
lakóház, udvar gazd.ép. megnevezésű
és az 1327 hrsz-ú, 523 m2 alapterületű,
kivett garázs és udvar megnevezésű, az
Önkormányzat
tulajdonában
álló
belterületi
ingatlanok
hasznosítását
elviekben támogatja. Az ingatlanok
értékesítését
vagy
a
telkek
ellenértékeként ellentételezésképpen a
felépítendő társasházi lakások közül
önkormányzati
bérlakások
önkormányzati tulajdonba való átadását
is elképzelhetőnek tartja.
Felkéri a Műszaki Irodát, hogy a
következő testületi ülésre terjessze elő
az
érintett
területekre
vonatkozó
beépítés
általános
feltételeit
és
lehetőségeit,
továbbá
a
lakók
elhelyezésével
kapcsolatosan
is
dolgozzon ki alternatívákat.
Határidő:
a közlésre azonnal, feltételeinek
kidolgozása: következő testületi ülés.
Felelős:
Műszaki Iroda, Fekete Tamás műszaki
irodavezető, építésügyi hatóság,
Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
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48/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
Tóth László Szentgotthárd, Alkotmány
u. 47. szám alatti lakossal történő
értékarányos
ingatlanrész-cserét
elviekben támogatja, a cserélendő
területek
pontos
nagyságáról
a
területrészek értékbecslését követően
határoz.
Az értékbecslés, megosztási vázrajz,
valamint
a
csereszerződés
elkészíttetése a kérelmező, Tóth László
feladata,
valamint
az
ezzel
kapcsolatosan felmerülő összes költség
is őt terheli.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
49/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat igazgatója által
készített „Az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban
lakók
lakbérés
vízdíjhátralékáról és a hátralékok
behajtásáról tett intézkedésekről” című
Beszámolót
elfogadja
az
alábbi
kiegészítéssel:
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét,
hogy a nagy tartozást felhalmozott
bérlők közül azokat, akik tartozásaikat
ugyan lehetőségük szerint rendezik, de
a tartozásállományuk ennek ellenére
nem vagy csak nagyon lassan csökken
és nagyobb lakásban laknak, azokat
kisebb, alacsonyabb komfortfokozatú
lakásokba
lehessen
átköltöztetni.
Elsősorban az egyedülálló bérlők esetén
kell ezt a lehetőséget alkalmazni.
Azokkal szemben, akik továbbra sem
fizetnek, a kilakoltatás eszközével kell
élni.
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Tibor

50/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
elviekben hozzájárul ahhoz, hogy a
szentgotthárdi
4070
hrsz-ú,
természetben a Szentgotthárd, Tótfalusi
u. 92. sz. alatti ingatlanon található
kultúrház épületében a Móra Ferenc
Városi Könyvtár a tetőtéri helyiséget
könyvtárrá
és
kisebbségi
irodává
átalakítsa.
2./ A határozat csak a Rábatótfalui
településrészi önkormányzat támogató
döntésével együtt érvényes.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
51/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd,
József Attila utca 29. szám alatti 18 m2
alapterületű garázsra Dr. Aknay Imre
Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. szám alatti
lakossal határozatlan időre szóló bérleti
szerződés megkötéséhez járul hozzá 3
hónap felmondási idővel.
A bérleti szerződés megkötésének végső
határideje: 2008. március 18. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
Bérleti
szerződés
megkötése
az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
közlése szerint.
Határidő:
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre 2008. március 18.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos,
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
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52/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
város
Önkormányzatának
Képviselő
testülete
a
Szentgotthárd
város
Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségeknek,
valamint a vagyonrendelet és a
közterület használatról szóló rendelet
hatálya alá nem tartozó szerződésekkel
érintett területek bérleti díját a
következő évre a KSH által közölt
inflációs rátának megfelelő mértékben,
8 %-kal megemeli.
A bérlőkkel a bérleti díjról szóló
szerződésmódosítási ajánlatot 2008.
április 1-i hatálybalépési időponttal kell
kiközölni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a nem lakás céljára szolgáló
üzlethelyiségek
bérleti
díját
szabályozó
20/2008. sz. testületi határozat 1.2.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
1.2.) A korrekciók nélküli nettó havi
„bázis” bérleti díj 2010. április 01-től
az egyes körzetekben”
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a nem lakás céljára szolgáló
üzlethelyiségek
bérleti
díját
szabályozó a 20/2008. sz. testületi
határozat 1.5. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
1.5. A korrekciós tényezőket a
számtani összegük alapján kell
figyelembe venni a bérleti díj
számításánál.
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4.) A nem lakás céljára szolgáló
üzlethelyiségek
bérleti
díját
szabályozó 20/2008. számú határozat
egyekben változatlan marad.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
53/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a heiligenkreuzi
hulladékégető tervezett helyszínének
elutasítása
és
egyéb
környezetszennyezések kapcsán – a
lakosságra gyakorolt és a jövőben is
várható
kedvezőtlen
környezeti
hatásokra tekintettel - elfogadja a
népszavazás
kiírására
irányuló
képviselői
kezdeményezést,
e
témában
Szentgotthárd
város
közigazgatási
területén
helyi
népszavazás tartását rendeli el.
A népszavazást 2008. április 6-ra tűzi
ki.
A
népszavazásra
bocsátandó
kérdések:
1. Elutasítja-e Ön, hogy a Rába
és
a
Lapincs
folyók
szennyezése, és a Szentgotthárd
közvetlen
közelébe,
a
Heiligenkreuzi
Ipari
Parkba
tervezett hulladékégetőmű tovább
terhelje Szentgotthárd környezeti
állapotát?

2008. FEBRUÁR 27.
2. Elutasítja-e Ön, hogy a
Heiligenkreuzi
Ipari
Parkban
építsék fel és üzemeltessék az
évi 325.000 tonna hulladék
elégetésére alkalmas üzemet?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az
Ausztria felől érkező és várható
környezeti terhelések jelentősen
veszélyeztetik a Szentgotthárdon
élők, különösen a gyermekek
egészséges környezethez való
alapvető
állampolgári
jogát?
4. Egyetért-e Ön azzal, hogy az
Ausztria felől érkező és várható
környezeti terhelések akadályozni
fogják
Szentgotthárdnak
a
természeti
környezetre és a Termálfürdőre
alapozott
idegenforgalmi
elképzeléseinek megvalósulását?
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
testülete
a
heiligenkreuzi
hulladékégető tervezett helyszínének
elutasítása
és
egyéb
környezetszennyezések kapcsán kiírt
helyi
népszavazás
költségeinek
fedezetét a költségvetés általános
tartalékának terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Bugán József alpolgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina irodavezető

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.
FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

