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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
1/2008.(I.31.) ÖKT r.

A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007.
(III.1.) ÖKT. rendelet módosításáról.

4.

2/2008.(I.31.) ÖKT r.

A szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003.(IV.30.) ÖKT rendelet, valamint
a gyermekek védelméről szóló 23/2003.
(IV.30.) ÖKT rendelet módosításáról.

4.

3/2008.(I.31.) ÖKT r.

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és területeinek bérleti
díjáról szóló 16/1995.(IV.27.) ÖKT rendelet
módosításáról.

7.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
3/2008. (I.30.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2008. évi költségvetése.

8.

4/2008. (I.30.)

A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon,
különös tekintettel a tartós munkanélküliekre,
foglalkoztatásuk, ellátásuk megoldási
lehetőségeire.

9.

5/2008. (I.30.)

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszámolója a 2007. évben végzett tevékenységéről.

10.

6/2008. (I.30.)

Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.

10.
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7/2008. (I.30.)

Beszámoló a Farkasfai településrészi
önkormányzat 2007. évi tevékenységéről.

10.

8/2008. (I.30.)

Vas megyei szakképzés-szervezési
társulás.

10.

9/2008. (I.30.)

Rendelőintézet Szentgotthárd megüresedő
álláshely betöltés iránti kérelme.

10.

10/2008. (I.30.)

Kistérségi intézmények Alapító Okiratainak
módosítása.

11.

11/2008. (I.30.)

,,Szentgotthárdért” Közalapítvány Alapító
Okirat módosítása.

11.

12/2008. (I.30.)

A Polgármesteri Hivatal és intézményei
Alapító Okiratainak módosítása.

11.

13/2008. (I.30.)

A Polgármesteri Hivatal álláshely betöltés
iránti kérelme.

12.

14/2008. (I.30.)

Az egyéni köztisztviselői teljesítmény
követelmények alapját képező kiemelt
célok meghatározása.

12.

16/2008. (I.30.)

A polgármester illetményének megállapítása.

12.

18/2008. (I.30.)

Az alpolgármesterek tiszteletdíjának
megállapítása.

12.

19/2008. (I.30.)

Tájékoztató a gázmotor szentgotthárdi
telepítésének vizsgálatáról.

13.

20/2008. (I.30.)

Üzletek bérleti díjának felülvizsgálata.

13.

21/2008. (I.30.)

Stratégiai fejlesztések Szentgotthárdon
(2007-2013).

14.

22/2008. (I.30.)

Decentralizált fejlesztési programok
(TEÚT, CÉDE).

14.

23/2008. (I.30.)

SZOI általános iskolai képzésének oktatásszervezési és tartalmi megújítása.

15.

24/2008. (I.30.)

Ingatlanügy: Fővárosi Önkormányzat ajánlata.

16.

25/2008. (I.30.)

Rövid lejáratú hitel felvétele.

16.
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26/2008. (I.30.)

Heiligenkreuzi hulladékégető környezeti
hatástanulmánya.

27/2008. (I.30.)

Stratégiai elemzés a fürdőről.

2008. JANUÁR 30.
16.
17.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2008. sz. (I.31.) ÖKT. rendelete
a 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007.
(III.1.) ÖKT. rendelet továbbiakban
rendelet) módosításáról
1.§.
A rendelet 2.§.(1) helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés
kiadási főösszegét 4.318.367,1 e/Ft-ban
állapítja meg /2.sz., 3.sz.
melléklet
szerinti részletezéssel a módosított
előirányzat 8.072,4 e/Ft-al csökken/.
A Képviselő-testület a 2007. évi
költségvetés
bevételi
főösszegét
3.384.133,1 e/Ft-ban állapítja meg /4.sz.
melléklet szerinti részletezéssel a
módosított előirányzat 8.072,4 e/Ft-al
csökken/.
A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés
hiányát 934.234 e/Ft-ban állapítja meg
/4.sz. melléklet szerinti részletezéssel a
módosított előirányzat változatlan/.
2.§.
A rendelet 6.§. (5.) helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület az általános tartalékot
5.769,5 e/Ft-al, 6.709,5 e/Ft-ra növeli
/ebből polgármesteri keret 417 e/Ft,
katasztrófa alap 0 e/Ft, általános tartalék
6.292,5 e/Ft/, a működési céltartalék
változatlan 1.608 e/Ft, a felhalmozási
céltartalék változatlan 9.701,2 e/Ft.
3.§
A rendelet egyebekben nem változik.
4.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2008. JANUÁR 30.

Kihirdetés napja: 2008. január 31-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2008. (I. 31.) ÖKT. rendelete
A Szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV.30.) ÖKT. Rendelet
(továbbiakban: Rendelet1), valamint a
gyermekek védelméről szóló 23/2003.
(IV.30.) ÖKT. Rendelet (továbbiakban:
Rendelet2) módosításáról
1.§.
(1) A Rendelet1 2.§. (3) bekezdése (a
rendelet hatálya) helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról
szóló
törvény
(a
továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyre,
amennyiben
az
ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és
a három hónapot meghaladó tartózkodás
jogát a Magyar Köztársaság területén
gyakorolja és a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.
2.§.
(1) A Rendelet1 3.§. (3) bekezdés (eljárási
rendelkezés) helyébe az alábbi (3)
bekezdés lép:
„(3) A kérelmező átmeneti segély, e rendelet
7.§. (1) bekezdése alapján nyújtott ápolási
díj, lakásfenntartási támogatás, illetve
temetési segély iránti kérelem benyújtásakor
köteles kérelméhez csatolni a 4/f. számú
mellékletben
szereplő
jövedelemnyilatkozatot.”
(2) A Rendelet1 3.§. (4) bekezdése (eljárási
rendelkezések - jövedelemvizsgálat) és a
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Rendelet1 3.§. (12) bekezdése (eljárási
rendelkezések – folyósítás kezdőnapja)
hatályon kívül kerül.
3.§.
(1) A Rendelet1 6.§. (12) bekezdése
(lakásfenntartási támogatás) hatályon
kívül kerül.
4.§.
(1) A Rendelet1 8.§. (4) bekezdésének
(átmeneti segély) helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Átmeneti segélyt a kérelmező részére
pénzben és/vagy természetben kell juttatni.”
5.§.
(1) A Rendelet1 9.§. (1) bekezdés b.)
pontja (temetési segély) az alábbiak szerint
módosul:
„b.) 10%-val, ha a családban az 1 főre
jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum
151-250%-a közé esik.”
(2) A Rendelet1
9.§.(6) bekezdése
(temetési segély) helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A temetési segély megállapítása iránti
kérelmet földbetemetés esetén a halálesettől
számított 30 napon belül, hamvasztásos
temetés esetén 60 napon belül lehet
benyújtani.”
6.§.
(1) A Rendelet1 10.§-a (köztemetés)
helyébe az alábbi 10.§. lép:
„10.§. (1) Az elhunyt személynek
közköltségen
történő
eltemettetéséről
(köztemetés) kell gondoskodni – a
halálesetről való tudomásszerzést követő 30
napon belül, ha Szentgotthárd város
közigazgatási területén hunyt el és nincs,
vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles
személy, illetve a temetésre köteles személy
az eltemettetésről nem gondoskodik.

2008. JANUÁR 30.
(2) A köztemetésről lakossági bejelentés
vagy hivatalból történő jelzés alapján
kell intézkedni. A köztemetést az elhalt
személy hozzátartozója, vagy a temetésre
köteles személy is kezdeményezheti.
(3) A temetésről sorrendben „A temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény” alapján a következők kötelesek
gondoskodni:
a.) aki a temetést szerződésben
vállalta,
b.) akit
arra
az
elhunyt
végrendelete kötelez,
c.) végintézkedés hiányában az
elhunyt – elhalálozása előtt
vele együtt élő – házastársa
vagy élettársa,
d.) az
elhunyt
közeli
hozzátartozója (a Magyar
Köztársaság
Polgári
Törvénykönyvéről
szóló
1959. évi IV.
685.§. b.)
pontja alapján)
(4) Ha a temetésre kötelezett személy ez
irányú
kötelezettségét
nem
teljesíti
Szentgotthárd Város Jegyzője felszólítja 15
napon belüli teljesítésre. Ha a temetésre
kötelezett ennek nem tesz eleget, az
elhunytat közköltségen kell eltemetni.
(5) A temetésre kötelezett személyt a temetés
helyéről és idejéről értesíteni kell.
(6) A köztemetés a legolcsóbb hamvasztásos
temetés és gyászszertartás igénybevételével
történik.
(7) Az elhunytat a temetésre kötelezett
kérelmére az általa megjelölt temetési helyre
kell temetni, ha Szentgotthárd város
köztemetőjében a megjelölt temetési hely
felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van.
Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a
köztemetés szolgáltatásába be kell számítani.
(8) A hamvakat tartalmazó urnát az
eltemettetésre köteles személynek – kérésére
– ki kell adni.
(9) A köztemetés költségeit hagyatéki
teherként a területileg illetékes közjegyzőnél
kell bejelenteni, vagy hagyaték, illetve
hagyatéki eljárás hiányában a temetésre
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köteles személyt/személyeket a köztemetés
költségeinek megtérítésére kell kötelezni.
(10) Nem kell megtéríteni a köztemetés
költségét, ha a temetésre köteles személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át.
(11)
Kérelemre
részletfizetés
engedélyezhető, ha a temetésre köteles
személy családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át.”
7.§.
(1) A Rendelet1 11.§-a (átmeneti segély) a
következő mondattal egészül ki:
„A segély utalvány formájában történő
megállapítása akkor indokolt, amennyiben
ezt a kérelmező életvitele, vagy a kérelem
jellege indokolja. Az életvitel miatt utalvány
adása különösen abban az esetben
lehetséges, ha a kérelmező italozó életmódot
folytat, játékgépen játszik, vagy más ezekhez
hasonló magatartást tanúsít.”
8.§.
(1)

A Rendelet1
13.§. (4) bekezdése
(térítési díj) hatályon kívül kerül.

2008. JANUÁR 30.
a.) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
b.) akinek az egészségi állapota e rendelet
4/g. számú mellékletét képező háziorvosi
vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja,
c.) az, aki érzékszervi – így különösen látás,
hallásszervi,
mozgásszervi,
értelmi
képességeit jelentős mértékben nem, vagy
egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a
kommunikációjában
számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt
jelent a társadalmi életben való aktív
részvétel során – és fogyatékosságának
fennállását hitelt érdemlő módon igazolja,
így
különösen
ellátást
megállapító
határozattal, orvosi szakvéleménnyel, stb.
d.) az a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg,
akinek az állapota e rendelet 4/g. számú
mellékletét
képező
háziorvosi
vagy
szakorvosi igazolás alapján indokolja,
e.) aki az Szt. alapján hajléktalannak
minősül.
f.) aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását
követően munkát keresők foglalkoztatásának
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII.
törvény alapján tartósan álláskeresőnek
minősül.”

9.§.

10.§.

(1) A Rendelet1 14.§. (2) bekezdése
(térítési díj) hatályon kívül kerül, ezzel
egyidejűleg a (3) bekezdés számozása (2)
bekezdésre módosul.
(2) A Rendelet1 14.§. (4)-(7) bekezdése
(szociális rászorultság) hatályon kívül
kerül és a helyébe az alábbi (3)
bekezdés lép:
„(3) Étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen

(1) A Rendelet1 14/A.§-a (jogosultság
igazolása) hatályon kívül kerül.
11.§.
(1) A Rendelet1 15.§. (1) bekezdés (házi
segítségnyújtás) helyébe az alábbi (1)
bekezdés lép:
„(1) Az Szt. 63.§-a alapján nyújtott házi
segítségnyújtás működtetése a Városi
Gondozási Központ feladatkörébe tartozik.”
(2) A Rendelet1
15.§. (4) bekezdése
(szociális rászorultság) hatályon kívül
kerül.
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(1) A Rendelet1 16/A. §. (3) bekezdése
(térítési díj) hatályon kívül kerül.
13.§.
(1) A Rendelet1 17.§. (1) bekezdése
helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1)
Szentgotthárd Város Képviselőtestülete szakosított ellátási formaként
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt,
időskorúak gondozóházát működtet.”
14.§.
(1) A Rendelet1
a 20.§-t követően
„Személyi térítési díj” alcímmel, valamint
a következő 20/A.§-al egészül ki:
„20/A.§. (1) Szociális alapszolgáltatás
személyi térítési díjának megállapításánál
a.) a szolgáltatást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelmét,
b.) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén
az Szt. 119/C. §. (3) bekezdése szerinti
jövedelemigazolásban
meghatározott
jövedelmet kell figyelembe venni.
(2) A személyi térítési díj nem haladhatja
meg a (1) bekezdés szerinti jövedelem
a.) 25%-át étkeztetés,
b.) 20%-át házi segítségnyújtás,
c.) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett
étkeztetést is biztosítanak,
d.)
2%-át
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás esetén.”
15.§.
(1) A Rendelet1 4. számú melléklete
helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
16.§.
(1) A Rendelet2 1.§. (1) bekezdés második
mondata (rendelet hatálya) helyébe a
következő tagmondat lép:

2008. JANUÁR 30.
(A rendelet hatálya kiterjed……………
fiatal felnőttre és szüleire,)
„valamint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény (a
továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyre,
amennyiben
az
ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és
a három hónapot meghaladó tartózkodás
jogát a Magyar Köztársaság területén
gyakorolja és a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.”
17.§.
Hatályba léptető és záró rendelkezések
(1) A Rendelet1 és Rendelet2 jelen
rendelettel nem érintett §-ai változatlanul
hatályban maradnak.
(2) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Kihirdetve: 2008. január 31-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének 3/2008. (I.31.)
ÖKT rendelete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségek és
területeinek bérleti díjáról szóló 16/1995.
(IV.27.) ÖKT rendelet (Továbbiakban R.)
módosításáról
1.§
A R. 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
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1.) 3A helyiség, vagy terület bérleti
díjánál figyelembe vehető korrekciós
tényezők maximális értéke:
a) 40
%-kal
emelhető
pénzintézetek,
biztosítók,
szerencsejátékkal
foglalkozók
esetében;
b) 20 %-kal emelhető vendéglátóipari,
idegenforgalmi
tevékenységet folytatók esetében,
valamint a nagyobb részt
alkoholtartalmú italokat és
dohányárut
forgalmazó
üzleteknél, és a szolgáltatási
tevékenységet
folytatók
esetében;
c) 20 %-kal csökkenthető a
vegyesélelmiszer
kiskereskedelmi tevékenységnél,
a könyvesboltoknál;
d) 20 %-kal növelhető valamennyi
üzlethelyiség és terület esetében,
ha az a városközpontban
található;
e) A megállapított bérleti díjat a
Képviselő-testület
méltányosságból maximum 50
%-kal csökkentheti.
Az így megállapított bérleti díjak
az ÁFA-t nem tartalmazzák.
f) 425 %-kal csökkenthető a
garázsbérleti díj azon bérlők
esetében,
akik
mozgáskorlátozottságukat orvosi
igazolással bizonyítják.
2.§
A R. egyebekben változatlanul érvényes.
3.§
Ez a rendeletmódosítás kihirdetése napján
lép hatályba.
Kihirdetve: 2008. január 31-én.

2008. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
3/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2008. évi költségvetési rendelettervezetében
a
következő
módosításokat javasolja:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Városi Gondozási Központ keretében
működő
Gondozóház
működtetést
ellátási szerződéssel kívánja biztosítani,
mely esetben a további előkészítési
feladatok elvégzésére és a további
tárgyalások lefolytatására felkéri a
Testület a Polgármesteri Hivatalt.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gondozóház
bővítésére vonatkozóan 2008. évben a
szükséges
tervezési
feladatok
elvégzését
rendeli
el,
melynek
költségeire
a
tervezési
keretben
biztosított a fedezet.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
városrészi keretek biztosításának és
elosztásának elveit AZ előterjesztésben
megfogalmazottak
szerint
a
következőkkel egészíti ki: városrészi
keretet 1 millió Ft-os keretösszeggel
biztosít, ami a sportra, kultúrára és
egyéb
közösségi
tevékenységekre
fordítható. A keretek felhasználásának
rendje a következő:
Az elosztás rendszere:
1. Meg kell határozni, hogy a
rendelkezésre
álló
elkülönített
összegből, melyik részönkormányzat
hány százalékot kaphat. A viszonyítás
alapja a városrész állandó lakosainak a
száma.
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2.
Minden
részönkormányzatnak
javaslatot kell leadnia március 31-ig a rá
eső keret felhasználására: milyen
konkrét sport- vagy kulturális célra
kívánja a rendelkezésére álló összeget
felhasználni.
3. Az önkormányzat megköti a
támogatási
szerződést
a
részönkormányzat
által
megjelölt
szervezettel.
4. A fel nem használt összeg visszakerül
a költségvetésbe.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
vizsgálja meg a III. Béla Szakképző
Iskolában a nulladik évfolyamos képzés
szükségességét.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Körmendi Tűzoltóság kérelmét AZ
Önkormányzat költségvetési helyzetére
tekintettel nem támogatja.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Vasi Volán Zrt. kérelmét AZ
Önkormányzat költségvetési helyzetére
tekintettel nem támogatja.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
2008.
évi
költségvetéssel
kapcsolatban a további javaslatokat
teszi:
-- A Polgármesteri Hivatal végezzen
vizsgálatot arról, hogy az önkormányzati
intézményeknél miképpen lehetne átállni
a Gotthárd Televízió kommunikációs
szolgáltatásának a használatára.
-- Az önkormányzat által fenntartott /
finanszírozott intézmények szintjén a
Polgármesteri Hivatal 7 millió Ft-os
nagyságrendben dolgozzon ki további
költségcsökkentési lehetőségeket az
érintett intézményvezetőkkel történt

2008. JANUÁR 30.
egyeztetés
alapján
a
februári
költségvetési rendelettervezethez.
-Meg
kell
vizsgálni az
intézményeknél az energiacsökkentési
lehetőségeket
3
millió
Ft-os
nagyságrendig, különös tekintettel a
Régióhő Kft szolgáltatásaira.
-- A Rendelettervezet 20 §-ában lévő
elírást javítani kell. Helyesen: „AZ
Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és
Sport Bizottságát, hogy 1.000 e/Ft
összegben kötelezettséget vállaljon”)
-- A Képviselő-testület felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2008. évi
költségvetési
rendeletet
a
fenti
módosítások átvezetése után a februári
képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Határidő: a rendelet elfogadására 2008.
februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Polgármester
4/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a
munkanélküliség
helyzete
Szentgotthárdon, különös tekintettel a
tartósan
munkanélküliekre,
foglalkoztatásuk, ellátásuk megoldási
lehetőségeire
című
előterjesztést
elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Viniczay
polgármester

Tibor

2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának képviselő – testülete
a
munkanélküliség
helyzetének
vizsgálata során felmerült hiányszakmák
szakképző iskolai képzését rendkívül
fontosnak tartja. Felkéri a III. Béla
Szakképző igazgatóját: dolgozza ki,
hogy a Szentgotthárdon meglévő
hiányszakmákban milyen módon lehetne
elindítani a szakképző iskolai képzést.
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Készüljön
erről
felmérés,
mely
tartalmazza a képzés bevezetéséhez
szükséges feltételeket és az ezzel
felmerülő költségeket is.
Határidő: 2008. márciusi testületi ülés
Felelős: Bedics Sándor igazgató
5/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pannon Kapu
Kulturális
Egyesület
2007.
évi
munkájáról készített, a mellékletek
szerinti beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert
irodavezető
6/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás 2007. július - 2007. december
közötti időszakról szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
7/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Farkasfai Városrészi
Önkormányzat Vezetőjének 2007. évi
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: közlésre: azonnal
Felelős: a közlésért: Viniczay
polgármester

Tibor

2008. JANUÁR 30.
8/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az 1. sz. mellékletbe foglalt, a
TISZK rendszer továbbfejlesztése
érdekében beadandó pályázathoz
szükséges,
Pochán
Miklós
alpolgármester
által
aláírt
megállapodást jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
2.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a szakképzés-szervezési
társulás
Társulási
Tanácsába
képviselőként Szentgotthárd Város
polgármesterét
delegálja.
Ez
a
delegálás a következő önkormányzati
általános választás napjáig tart.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
3.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a februári képviselő-testületi ülésen a
beterjesztett további dokumentumok
elfogadására elsősorban a társulás
költségeihez
való
hozzájárulás
méretékének
tisztázását
követően
visszatér. A társulandó fenntartók vagy a
megyei művelődési osztály titkársága
vizsgálják meg az 5 millió Ft összegű
működtetési költség lehetőségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
9/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rendelőintézet
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kérelmét támogatja és engedélyezi 1 fő
általános
ügyintézői
álláshely
határozatlan idejű betöltését 2008.
február 15. napjától.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr.
Mesterházy
intézményvezető

Mária

10/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
javasolja a fenntartó Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
Játékvár
Óvoda
Szentgotthárd
intézmény Alapító Okiratát az 1. számú
melléklet szerint módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
javasolja a fenntartó Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola,
Gimnázium
és
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratát a 2. számú melléklet szerint
módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
3.) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
javasolja a Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa felé, hogy a Városi
Gondozási Központ Alapító Okiratának
módosítását a 3. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
Határidő:

azonnal

2008. JANUÁR 30.
Felelős:
Viniczay Tibor
polgármester
4.) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
javasolja a Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa felé, hogy a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szentgotthárd Alapító Okiratának
módosítását a 4. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor
polgármester
11/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárdért
Közalapítvány Alapító Okiratát az 1. sz.
melléklet szerint módosítja. A Képviselőtestület - a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot
mellékelve – kérelemmel fordul a Vas
Megyei
Bírósághoz
a
változások
átvezetése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
12/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd
Alapító Okiratának módosítását az 1.
számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Móra Ferenc Városi Könyvtár Alapító
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Okiratát a 2. számú melléklet szerint
módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium Alapító Okiratát a 3. számú
melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Bedics Sándor igazgató
4./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Rendelőintézet Alapító Okiratának
módosítását a 4. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
Határidő:
azonnal
Felelős :
Dr. Mesterházy Mária
intézményvezető
13/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2008. január 28.
napjától engedélyezi a Polgármesteri
Hivatal megüresedő szociális igazgatási
ügyintézői álláshelyének betöltését.
Az
álláshely
betöltéséhez
a
Polgármesteri
Hivatal
2008.
évi
költségvetésében
tervezett
előirányzaton felül többlet költségvetési
fedezetet nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
14/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
egyéni

2008. JANUÁR 30.
köztisztviselői
teljesítménykövetelmények
alapjait
képező kiemelt önkormányzati célokat
az előterjesztés 1. sz. mellékletében
meghatározottak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
16/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete Viniczay Tibor polgármester
illetményét 2008.január 1. napjától
483.125Ft/hó
összegben,
idegennyelv-tudási pótlékát 23.190Ft
/hó
összegben,
illetményét
mindösszesen
kerekítve 506.300.Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Glanz Zsuzsanna
személyügyi főtanácsos
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete Viniczay Tibor polgármester
költségátalányát 2008. január 1.
napjától 144.500- Ft/ hó összegben
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina
irodavezető
18/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
társadalmi
megbízatású
alpolgármesterek, Pochán Miklós és
Bugán József tiszteletdíját 2008. január
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1. napjától változatlanul 108.000- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Glanz Zsuzsanna személyügyi
főtanácsos
19/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
RÉGIÓHŐ
kft
ügyvezető
igazgatójának gázmotor telepítéssel
kapcsolatos elemzését elfogadja
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő–testülete
a Vasi Energie Kft beruházásában
megvalósítani
tervezett
gázmotor
önkormányzati
ingatlanban
való
elhelyezése esetén fenntartja magának
azt a jogot, hogy a gázmotor
elhelyezése érdekében megkötendő
megállapodás
csak
testületi
jóváhagyással léphessen hatályba. A
jóváhagyás megadásának előfeltétele
annak a beruházást végző vállalkozás
általi kimutatása, hogy az milyen
előnyökkel és hátrányokkal jár a
szentgotthárdi távfűtéses lakások és
épületek használóinak számára.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Fekete
irodavezető

Tamás

műszaki

20/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a határozatlan idejű bérleti
szerződéssel
rendelkező
üzlethelyiségek
tekintetében
egyetért azzal, hogy a fizetendő

2008. JANUÁR 30.
minimális bérleti díj mértékét
meghatározza a következő elvek
szerint:
1.1.) - az önkormányzat tulajdonát
képező
üzlethelyiségek
mint
bérlemények
bérleti
díjainak
megállapítása
szempontjából
Szentgotthárd közigazgatási területét
három körzetre kell felosztani – az
előterjesztés
mellékletét
képező
térkép szerint.(I. Körzet: Széll K. tér
14, 16, 18, 21,; Széchenyi u. 2.; II.
Körzet: Széll K. tér 15, 17; Kossuth L.
u. 2, 4; Hunyadi út 3, 5;. III. Körzet:
Kossuth L. u. 26; Széchenyi u.8. ;
Hunyadi u. 14.).
1.2.) A minimális nettó havi bérleti
díj 2010. április 01-től az egyes
körzetekben:
I.
körzet: 2.917.- Ft/m2/hó
II. körzet:2.500.- Ft/m2/hó
III. körzet:2.083.- Ft/m2/hó
1.3.) - a bérleti díjak megállapításakor a
150 m2-nél nagyobb üzlethelyiségek
esetén a bérleti díjat 20%-kal
csökkenteni kell (Méret miatti
korrekciós tényező)
1.4 .) - a bérleti díj az alábbi
tevékenységi köröktől függően az
alábbiak szerint emelkedik:
- Kereskedelem:
0%
- Szolgáltatás:
8%
- Vendéglátás:
15 %
- Pénzügyi tevékenység:20 %
(Tevékenységi kör miatti korrekciós
tényező)
1.5.) A nem lakás céljára szolgáló
üzlethelyiségek
bérleti
díjának
meghatározásakor a bérleti díjnak a
jelen határozat szerinti korrekciós
tényezőkkel korrigált
mértéke nem
lehet kevesebb a minimális nettó bérleti
díjnál.
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2./
2.1.) Az üzlethelyiségekre határozatlan
időre megkötött bérleti szerződések
módosítását
kezdeményezi
a
Képviselő – testület olyan módon,
hogy 2008. március 31-ig a bérleti
szerződéseket úgy kell módosítani,
hogy már most legyen megállapítva a
2010. április 01-től esedékes bérleti
díj és ebből visszaszámolva a 2008.
április 01-től és a 2009. április 01-től
esedékes bérleti díj is. Évente a
bérleti díjaknak lehetőleg a 2010
április 01-től esedékes teljes emelés
1/3 részével kell emelkedniük.
2.2.) A 2.1 pontban esedékes díjemelést
el nem fogadó bérlők bérleti
jogviszonyát az önkormányzat rendes
felmondással, egy éves felmondási
idővel felmondja Az így megüresedő
üzlethelyiségeket bérbeadásra meg
kell hirdetni.
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Széll K. tér
16 sz. alatti 1359/3/A/1 hrsz-ú
gyógyszertár bérleti díját változatlan
tevékenységi kör esetén 2011.
március 31-ig nem változtatja, amely
alapján ezen határidőig továbbra is
nettó 877.214.-Ft/hó bérleti díjat
köteles fizetni.
Határidő: folyamatos
Felelős:
- az előkészítésért Tófeji Zsolt vezetőtanácsos
- a szerződésmódosítások illetve a
felmondások aláírásáért Viniczay Tibor
polgármester

2008. JANUÁR 30.
21/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
a
„Stratégiai célalkotás, helyzetértékelés,
projektelemzés a pályázati lehetőségek
tükrében”
című
dokumentációban
rögzítetteket,
az
abban
javasolt
stratégiai célokkal és prioritásokkal
egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős:Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő
csoport
22/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési Tanács által várhatóan 2008.
februárjában
megjelenő
„TEÚT”
fejlesztési program vonatkozásában a
pályázat
benyújtásához
szükséges
előkészítő
tevékenységet
a
Polgármesteri Hivatal megkezdje. Ennek
érdekében
Szentgotthárd
Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az
előkészítő tevékenység megkezdéséhez
az alábbi egybefüggő úthálózatot
javasolja, mint pályázati célt, a
rendelkezésre álló önerő (10.000.000,Ft) keretösszegének erejéig:
A rábakethelyi városrészben a Zöld
Mező utca (Radnóti u. – Vakarcs K. u.
között), Tóth Á. U. (Felsőmező u. – Zöld
Mező u. között), Vakarcs K. u.
(Felsőmező u. – Zöldmező u. között),
Felsőmező u. (Radnóti u. – Vakarcs K.
u. között) és a velük egybefüggő, a
zsidai városrészen lévő Örökzöld utca
burkolat-felújítási munkálatok prioritást
kapjanak, a további útfelújítások tervei
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pedig
kerüljenek
kidolgozásra.

részletesen

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési Tanács által várhatóan 2008.
februárjában megjelenő „HÖF CÉDE”
fejlesztési program vonatkozásában a
pályázat
benyújtásához
szükséges
előkészítő
tevékenységet
a
Polgármesteri
Hivatal
megkezdje.
Egyetért azzal, hogy az előkészítő
tevékenység
Szentgotthárd
Város
közigazgatási területén lévő játszóterek
felújítási és átalakítási ütemterve 20052008 dokumentációban meghatározott
prioritási sorrend szerint valósuljon meg,
a 2008. évi költségvetés tervezetben
játszóterek
szabványosítására
rendelkezésre álló összeg erejéig.
Határidő: azonnal
Felelős:
Fekete
irodavezető

Tamás

műszaki

23/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
A Szentgotthárdi Integrált Általános
Iskola,
Gimnázium
és
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény általános
iskolai képzésének oktatásszervezési és
tartalmi
megújítása
témájában
a
következőkben elfogadott átszervezési
javaslatokról tájékoztatást kell adni az
érintetteknek és véleményt kell kérni az
érintettektől, akik a következők: az
intézmény alkalmazotti közössége, a
szülői szervezetek, a diákszervezetek, a
német
és
szlovén
kisebbségi
önkormányzatok.
A
véleményeket,
javaslatokat az SZOI igazgatótanácsa, a
képviselő-testület és a fenntartó elé kell
terjeszteni 2008. március 31-ig az
átszervezéssel
kapcsolatos
végső
döntések meghozatala érdekében.

2008. JANUÁR 30.
A Szentgotthárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott
Szentgotthárdi Oktatási Intézményben
az általános iskolai oktatást a 2008/09es
tanévtől
kezdődően
a
következőképpen tervezi megszervezni:
1. A
2008/09-es
tanévtől
az
általános iskolai tanulmányaikat
megkezdő tanulók az általános
iskola első évfolyamát a SZOI
Arany János Általános Iskola
intézményegységében,
négy
osztályban fogják elkezdeni.
2. Az induló első évfolyamon egy
osztályban el kell indítani a
magyar- német két tanítási nyelvű
oktatást. Az intézmény Alapító
Okiratát
ennek
megfelelően
módosítani kell. A fenntartó
egyúttal megbízza az intézmény
vezetőjét,
hogy
a
képzés
elindításához szükséges helyi
tantervet dolgozza ki, és azt
adaptálja
az
intézmény
pedagógiai programjába 2008.
június 30-ig.
3. Az
általános
iskola
első
évfolyamán
az
oktatást
a
közoktatási típusú sportiskola
kerettanterve
alapján
kell
megszervezni az SZOI Arany
János Általános Iskolában.
4. Az általános iskola 5. évfolyamán
az oktatást a közoktatási típusú
sportiskola kerettanterve alapján
kell
megszervezni
a
SZOI
Széchenyi
István
Általános
Iskolában többletköltségek nélkül.
5. A 2008/09-es tanévben ötödik
évfolyamba
lépő
tanulók
összesen
négy
osztályban
folytathatják tanulmányaikat a
Szentgotthárdi
Oktatási
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Intézményben: egy osztály a
SZOI
Vörösmarty
Mihály
Gimnázium
nyolcosztályos
tagozatán, három osztály a SZOI
Széchenyi
István
Általános
Iskolában
folytathatja
tanulmányait.
6. A
nemzetiségi
nyelvoktatást
(szlovén-német)
és
a
művészetoktatást tanulmányaikat
megkezdett és az újonnan belépő
tanulók részére a közoktatási és
kisebbségi törvény előírásainak
megfelelően kell továbbra is
megszervezni.
7. Az oktatást az intézmény jelenlegi
személyi
állományával
kell
megszervezni, többletköltségek
nélkül.
8. A változások miatt a szükséges
infrastrukturális
fejlesztéseket
2012. szeptember 1-ig végre kell
hajtani, ennek terveit a 2008.
évben el kell készíteni.
Határidő: 2008/2009-es tanév kezdete
Felelős: Pénzes Tibor igazgató
24/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Fővárosi
Közgyűlés Gazdasági Bizottsága
531/2007.
(07.24.)
sz.
T.B.
határozatában
szereplő
szentgotthárdi
0176/1 hrsz-ú
ingatlan - Düh Imre Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 64. sz. alatti lakos
részére történő értékesítése tekintetében az 1991. évi XXXIII. tv.
39.§-ában biztosított elővásárlási
jogával nem kíván élni.
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2.)

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Fővárosi
Közgyűlés Gazdasági Bizottsága
531/2007.
(07.24.)
sz.
T.B.
határozatában
szereplő
szentgotthárdi
0175/8;
0176/3;
0202/5; 0203/12; 0203/15 hrsz-ú
ingatlanok - Bartakovics József
Szentgotthárd, Gyertyános u. 5. sz.
alatti
lakos
részére
történő
értékesítése - tekintetében az 1991.
évi XXXIII. tv. 39.§-ában biztosított
elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős : Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
25/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
területén a Fürdőhöz vezető út és
parkoló
építésre
és
kapcsolódó
munkáinak
utólagos
részbeni
finanszírozására 30.000 e/Ft összegű,
CHF alapú, rövid lejáratú hitel felvételét
engedélyezi.
A Képviselő-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy a hitelt és költségeit a
költségvetésében megtervezi, valamint
azokat esedékességkor megfizeti.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina pénzügyi
irodavezető
26/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő
Testülete a „Heiligenkreuzi
Hulladékégető
III/J.
Környezeti hatástanulmánya
J.14. Közérthető összefoglaló
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a
környezeti
hatástanulmányhoz
kapcsolódóan”
című
anyagban
található
megállapításokkal nem ért
egyet. Visszautasítja a 3.2.14
Összefoglaló értékelés azon
megállapítását, miszerint „ A
projektnek
nincsenek
lényeges határokon átnyúló
környezeti hatásai „
2. A Képviselő Testület felkéri a
Hivatalt, hogy a Heiligenkreuzi
hulladékégető
környezeti
hatástanulmányát – amelyet a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 2008. január 24én
bocsátott
rendelkezésünkre
(elektronikusan
és
írott
formában, német és kis
mértékben magyar nyelven) –
környezetvédelmi
és
jogi
szakértőkkel vizsgáltassa át.
Az általuk készített - a
Szentgotthárdi
Önkormányzattal egyeztetett írásos
szakvéleményeket
2008. február 29-ig küldje meg
a
Környezetvédelmi
és
Vízügyi Minisztériumnak.
3. A Képviselő Testület felkéri a
Hivatalt, hogy a Heiligenkreuzi
hulladékégető engedélyezési
eljárásában Önkormányzatunk
számára az „ügyféli” jogállás
elérésének
lehetőségét
vizsgálja meg.
4. A Képviselő Testület felkéri a
Magyar Kormányt, hogy a
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Heiligenkreuzi hulladékégető
kapcsán
érvényesítse
a
magyar érdekeket és hiúsítsa
meg a hulladékégetőnek a
heiligenkreuzi
építési
helyszínre vonatkozó építési
engedélye kiadását.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Bugán József alpolgármester
27/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a „St.
Gotthard Spa & Wellness turisztikai és
idegenforgalmi projekt - elemzések”
című dokumentáció I.) Helyzetértékelés
fejezetében
rögzítetteket,
azokkal
egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő
csoport
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a „St.
Gotthard Spa & Wellness turisztikai és
idegenforgalmi projekt - elemzések”
című dokumentáció II.) Fejlesztési
elképzelések,
irányok
fejezetében
rögzítetteket, azokkal egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő
csoport

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

