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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALO M

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
8/2008. (III.28.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. évi
zárszámadásáról.

4.

9/2008. (III.28.) ÖKT r.

A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 26/2001.(VIII.30.) ÖKT rendelet
módosításáról.

6.

10/2008. (III.28.) ÖKT r.

Az önkormányzati intézmények dolgozói részére
nyújtott nyugdíjpénztári hozzájárulásról szóló,
többször módosított 9/1997. (II.27.) ÖKT rendelet módosításáról.

7.

11/2008. (III.28.) ÖKT r.

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.) ÖKT
rendelet módosításáról.

8.

12/2008. (III.28.) ÖKT r.

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve
a közterületek bontásáról és helyreállításáról,
valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) ÖKT rendelet
módosításáról.

10.

13/2008. (III.28.) ÖKT r.

A lakáscélú támogatásokról szóló többször
módosított 12/1998.(III.26.) ÖKT rendelet
módosításáról.

12.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
56/2008.(III.27.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. évi
költségvetésének zárszámadása.

14.

57/2008.(III.27.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata négy éves
társadalmi-gazdasági programjának egy éve

14.

58/2008.(III.27.)

Értékelés az Önkormányzat 2007. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról.

14.

59/2008.(III.27.)

Együttműködés a Civil Fórummal; 2008. évi
külkapcsolati terv.

14.

60/2008.(III.27.)
14.

Javaslat a SZOI iskolai átszervezéséhez.

61/2008.(III.27.)

Oktatási intézmények 2008/2009. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális
létszámának meghatározása.

16.

62/2008.(III.27.)

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium helyi
tantervének jóváhagyása.

16.

63/2008.(III.27.)

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2008. évi
munkaterve.

17.

64/2008.(III.27.)
17.

Csicsóka Kht támogatási kérelme.

65/2008.(III.27.)

Gotthárd-Therm Kft Alapító Okirat módosítása.

17.

66/2008.(III.27.)

2008. évi diáksport, szabadidősport támogatások
elosztása.

17.

67/2008.(III.27.)
18.

Belső ellenőri jelentés a normatíva ellenőrzésről.

68/2008.(III.27.)

Környezetvédelmi alap felhasználása.

18.

69/2008.(III.27.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2008. évi
Közbeszerzési Terve.

18.

70/2008.(III.27.)

Intézkedési terv a zöldhulladék kezeléséről.

18.

71/2008.(III.27.)

Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázat.

19.
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72/2008.(III.27.)

Kisléptékű városfejlesztési pályázat.

19.

73/2008.(III.27.)

Városok Szövetsége pályázat.

19.

74/2008.(III.27.)

Nemesmedves 32/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

19.

75/2008.(III.27.)

Ingatlanvásárlási kérelem (Erste Bank Hungary
Nyrt.).

20.

76/2008.(III.27.)

Eladási ár meghatározása (403-100 hrsz-ú ingatlan).

21.

77/2008.(III.27.)

Szentgotthárd 1325; 1327 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása.

21.

78/2008.(III.27.)

Német Kisebbségi Önkormányzat elhelyezése

21.

79/2008.(III.27.)

Hosszú lejáratú hitel felvétele.

22.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2008.(III.28..) sz. ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007.
évi zárszámadásáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a többször módosított,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2007.
évi
költségvetéséről
szóló
5/2007.(III.1.)
sz.
rendeletének
végrehajtásáról a következők szerint
rendelkezik:
1.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2007.
évi
költségvetésének

2008. MÁRCIUS 27.

a.) kiadási főösszegét 4.066.458 e/Ft-ban
azaz
Négymilliárd-hatvanhatezernégyszázötvennyolcezer forintban,
b.) bevételi főösszegét 3.391.063 e/Ft-ban
azaz
Hárommilliárdháromszázkilencvenegyezerhatvanháromezer forintban,
c.) hiányát 701.894 e/Ft-ban azaz
Hétszázegyezer-nyolcszázkilencvennégyezer
forintban állapítja meg.
2.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2007.
évi
költségvetésének bevételét az alábbiak
szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat:
2.639.614 e/Ft,
módosított
bevételi előirányzat:
4.318.367 e/Ft,
bevételi teljesítés:
4.090.437 e/Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Bevételi jogcím
Eredeti előirányzat
Módosított előir.
Működési bevételek
1.090.074
1.094.276
Önkorm. Költségvet. tám.
168.664
227.281
Felhalm. és tőke jell. bev.
166.248
179.495
Támogatás értékű bevétel
308.919
273.526
Végelegesen átvett pénze.
28.846
31.245
Támogatások, kölcsönök
5
1.546.805
visszatér. értékpapír ért.
Hitelek
Pénzmaradvány
Pénzmaradvány elvonás

876.858

(3) A bevételi főösszeget az 1.sz., 2.sz., és
4.sz. mellékletek tartalmazzák.
3.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2007.
évi

934.234
31.505

e/Ft
Teljesítés
1.187.514
227.281
136.970
234.845
19.323
1.546.851
701.894
34.863
896

költségvetésének kiadási főösszegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat:
2.639.614 e/Ft,
módosított
kiadási
előirányzat:
4.318.367 e/Ft,
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kiadási teljesítés:
4.066.628 e/Ft.
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:e/Ft
Kiadási jogcím
Eredeti előirányzat
Módosított előir.
Teljesítés
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni jutt.
Spec. célú támogatás
Felhalmozási kiadás
Felújítási kiadás
Felhalm. célú pe. átadás
Hosszú lejáratú kölcsön
(társberuházáshoz)
Hiteltörlesztés
Pénzügyi befektetés
Pénzmaradvány visszafiz.
Tartalék

443.468
140.641
373.179
1.652
441.847
347.542
6.800
82.789
327.164

444.449
139.644
421.329
1.672
473.547
368.125
37.508
86.820
327.164

440.056
135.240
389.076
1.672
468.794
264.221
32.042
12.956
327.164

439.235
35.297

2.000.062
29
18.018

1.994.482
29
896
-

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait
és teljesítését az 1.sz., 2.sz., és a 3.sz.
mellékletek tartalmazzák.
4.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2007. december 31-i állapot szerinti
vagyonát
a
9.
sz.
melléklet
vagyonkimutatásban
valamint
a
vagyonleltárban szereplő adatok alapján:
Eszközök: 7.361.948 e/Ft
Források:
7.361.948 e/Ft-ban
állapítja meg.
5.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szlovén Kisebbségi
Önkormányzat, a Német Kisebbségi
Önkormányzat, és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat mérlegét az 1/b. sz. melléklet
szerint tudomásul veszi.
6.§

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata
2007. évi felhalmozási pénzmaradványa
15.213 e/Ft a működési pénzmaradványa:
5.238 e/Ft.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007.
évi pénzmaradványát - az (1) bekezdésben
foglaltakra tekintettel - alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Felhalmozási
pénzmaradvány:
15.213 e/Ft
Működési pénzmaradvány:
5.238 e/Ft
Összes pénzmaradvány:
20.451 e/Ft
Felhasználható:
20.451 e/Ft.
(3) A felhasználható pénzmaradványt
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
költségvetési
szervenként az 5/a és 5/b mellékletek szerinti
részletezettséggel hagyja jóvá:
Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)

III. Béla Szakképző Iskola

16.424
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Polgármesteri Hivatal
Rendelőintézet
Móra Ferenc Városi Könyvtár
Pénzmaradvány összesen:

7.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata
befizetési
kötelezettsége
a
központi
költségvetés felé: normatív támogatás címén
4.465 e/Ft.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata
részére
a
2006.
évi
jövedelemdifferenciálódás
mérséklésének
elszámolásából adódó járandóság 924 e/Ft.
8.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007.
évi egyszerűsített beszámolóját a 6.sz., 7.sz.,
8.sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
9.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007.
évi létszámkeretet a 10. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
10.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat által
2007. évben nyújtott közvetett támogatások
összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja
el.

1.949
1.613
465
20.451
13.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2007. évi egyszerűsített beszámolóját az
államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/200. (XII.24.)
Kormányrendelet 45/B. § (8) bekezdésének,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1)
bekezdésének megfelelően kell közzé tenni.
Ezen rendelet
hatályba.

14. §
kihirdetése

napján

lép

Kihirdetve: 2008. március 28-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2008. (III.28.) ÖKT rendelete
a helyi népszavazásról és a népi
kezdeményezésről
szóló 26/2001.(VIII.30.) ÖKT. Rendelete
(továbbiakban Rendelet) módosításáról

1.§
A Rendelet 4.§(1) bekezdése a
következők szerint módosul:

11.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat által
felvett hitelek állományát lejárat és célok
szerinti bontásban a 12. sz. melléklet szerint
fogadja el.

(1) A képviselő-testület köteles kitűzni
helyi népszavazást a 3.§ (1) bek. c) és e)
pontjaiban
meghatározott
számú
választópolgár kezdeményezése esetén.

12.§
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat több
éves kihatással járó felhalmozási, működési
feladatait éves bontásban a 13. sz. melléklet
szerint fogadja el.

2.§
A Rendelet 7.§ (2) bekezdése a
következők szerint módosul:
(2)
Több
kérdés
esetén
az
eredményességet kérdésenként különkülön kell
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megállapítani.
3.§
A Rendelet 13. §-a a következő
szövegrésszel egészül ki:
(13.§. Ha a helyi népszavazás
elrendelésére irányuló állampolgári
kezdeményezést késve nyújtották be, vagy
az aláírások ellenőrzésének
eredményeként a helyi választási
bizottság azt állapította meg, hogy az
érvényes aláírások száma nem éri el a
rendelet 3.§.(1) bekezdésének c.) és e.)
pontjában (meghatározott számot, a
kezdeményezést a polgármester
elutasítja)
4.§
A Rendelet 14.§ (2) bekezdése a
következők szerint módosul:
(A helyi népszavazás érvényességét és
eredményét)
a
szavazóköri
jegyzőkönyvek alapján a helyi választási
bizottság állapítja meg.
5.§
A Rendelet 16.§-a a következők
szerint módosul
(1) A helyi népszavazáson
Szentgotthárdon az alábbi választási
bizottság működik:
- helyi választási bizottság,
- szavazatszámláló bizottságok
(2)

A
helyi
népszavazáson
Szentgotthárdon
az
alábbi
választási iroda működik:
- helyi választási iroda.
(3) A helyi választási bizottságba
valamint a szavazás napjára a
szavazatszámláló
bizottságokba a kezdeményezést
benyújtók egy közös megbízottat
delegálhatnak.

6.§
(1) A Rendelet egyebekben
változatlanul érvényes.
(2) A jelen rendelet kihirdetése
napján lép hatálya.
Kihirdetve: 2008. március 28-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2008.(III.28.)ÖKT. sz. rendelete
az önkormányzati intézmények dolgozói
részére nyújtott nyugdíjpénztári
hozzájárulásról szóló, többször módosított
9/1997.(II27.) ÖKT.sz. rendelet
(továbbiakban Rendelet) módosításáról
1.§
A rendelet címe az alábbiak szerint
változik:
Az
önkormányzati,
valamint
az
önkormányzat által alapított, kistérségi
társulásnak átadott intézmények dolgozói
részére nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulásról
szóló
9/1997.(II27.)
ÖKT.sz. rendelet
2.§
A rendelet bevezető rendelkezése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkéntes Kölcsönös
Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.
tv. és a 2/1997. (I.30.) ÖKT. rendelet alapján
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
fenntartásában működő , valamint
az
önkormányzat által alapított és a kistérségi
társulásnak
átadott
intézményekben
főfoglalkozású
munkaviszonyban
(közalkalmazotti,
közszolgálati
jogviszonyban)
foglalkoztatott
munkavállalók önkéntes
nyugdíjpénztári
munkáltatói hozzájárulására vonatkozó
szabályokat az alábbiak szerint állapítja
meg.
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3.§
A rendelet 1. §-a rendelkezése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
E rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
fenntartásában
működő, valamint az önkormányzat által
alapított,
kistérségi társulásnak átadott
intézményekben határozatlan időre, teljes
munkaidőben
foglalkoztatott
munkavállalókra,
valamint
a
polgármesterre.
4.§
A rendelet 2. §(2) bekezdése az alábbi
mondattal egészül ki:
A hozzájárulás mértéke minden
nyugdíjpénztári tagra nézve azonos összegű.
5.§
Hatályukat veszítő és záró rendelkezések
(1)
A
rendeletben
szereplő
„ nyugdíjpénztár” és „ nyugdíjpénztári
„ szövegrészek helyébe „ önkéntes
nyugdíjpénztár”
és
„
önkéntes
nyugdíjpénztári” szövegrész lép.
(2) A rendelet 5. § (1) bekezdésének
második mondata hatályát veszti.
(3) A rendelet 2. §(4) bekezdése „ Vas
Megyei TÁKISZ-szal” szövegrész helyébe
„ az illetményszámfejtést végző
szervezettel” szövegrész lép.
(3) A rendelet egyebekben változatlan
marad.

2008. MÁRCIUS 27.
(4) Ezen rendelet 2008. április 1-jén lép
hatályba
Kihirdetve: 2008. március 28-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2008.(III.28.) ÖKT. rendelete
A szociális igazgatásról és egyes szociális
ellátási formák szabályairól szóló
22/2003.(IV.30.) Ökt rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról
1.§.
(1) A Rendelet 20. §. (1) bekezdésének
második mondata az alábbiak szerint
módosul:
„Első alkalommal minden év március 1ig, második alkalommal szükség szerint.”
(2) A Rendelet 20.§.(2) bekezdése helyébe
az alább (2) bekezdés kerül:
“A március 1-ig megállapított intézményi
térítési díj esetén a személyi térítési díjak
összegét az intézményvezető évente minden
év április 30-ig köteles felülvizsgálni. “
2.§.
(1) A Rendelet 2. számú melléklete
helyébe az alábbi 2. számú melléklet
kerül:
“2.számú melléklet

1. Étkezés térítési díja
A.) Az intézményi térítési díj:
- az ebéd szállítással: 420 Ft/fő/nap
Jövedelmi sáv
0
1
- 28499
28500 – 42749
42750 – 56999

- ebéd szállítás nélkül: 400 Ft/fő/nap
B ) Személyi térítési díj: jövedelem sávos
meghatározásával, 1 sz. táblázat

Ebéd szállítással
Fizetendő térítési díj
0
50
220
270

1.sz. táblázat
Ebéd szállítás nélkül
Fizetendő térítési díj
0
50
200
250
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57000 – 71249
71250 – 85499
85500 -

320
370
420

C.) Egy főre jutó havi szolgáltatási
önköltség: 15651,71 Ft
2.Házi segítségnyújtás

2008. MÁRCIUS 27.
300
350
400
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 -

Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
60
110
320
420
520
620

C.) Egy főre jutó havi szolgáltatási
önköltség: 24810,168 Ft
3.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
C.) Egy főre jutó havi szolgáltatási
önköltség: 23712,21 Ft
4.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.
Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett
szállítás esetén a szállítási kilométerdíj: 60
Ft/km
Szociálisan nem rászorultak esetében: 60
Ft/km
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

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

Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
60
110
320
420
520
620
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C.) Személyi segítés intézményi és személyi
térítési díja szociálisan nem rászorultak
esetén 1200 Ft/ óra

2008. MÁRCIUS 27.
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
B) személyi térítési díj étkeztetéssel: a
jövedelem sávos meghatározásával, 4.sz.
táblázat

5.Nappali ellátás

4.sz.táblázat
Jövedelmi sáv

Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli

0
1
– 28499
28500 – 42749
42750 – 56999
57000 – 71249
71250 – 85499
85500 -

0
20
70
70
70
70
70

Ebéd

0
30
105
125
125
125
125

0
50
195
265
335
405
475

Reggeli+Ebéd
együtt
0
100
370
460
530
600
670

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

szolgáltatási

6.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
3.§.
(1) A Rendelet egyekben nem változik.
(2) Ezen rendelet a kihírdetés napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2008. március 28-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2008. (III.28.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a
közterületek használatáról, rendjéről,
illetve a közterületek bontásáról és
helyreállításáról, valamint a különböző
reklámhordozók elhelyezéséről szóló
11/1999. (IV.01.) számú ÖKT rendelete
(továbbiakban R.) módosításáról.
1.§.
A R. 1. számú mellékletének (2) bekezdése
helyébe az alábbi (2) bekezdést lép:
(2) Reklámhordozók elhelyezése
szempontjából:
1.sz. Körzet:
Széll Kálmán tér
Kossuth L. utca (Széll K. tértől a
Mentőállomás épületéig)
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Árpád utca (Kossuth L. utca és az Arany J.
utca közötti szakasza)
Mártírok út (Széll K. tértől az OTP
épületéig)

2008. MÁRCIUS 27.
2. számú körzet: Termálfürdőhöz vezető
útszakasz és környezete ( hrsz.7/3, 7/4, 7/5,
7/6, 7/8, 7/9, 04/9, 04/10, 12/1.), István
király utca
3. számú. Körzet:

Deák F. út

A város többi területe

Rákóczi F. út
József A. út
Füzesi út (Május 1. út és a Hunyadi J. utca
közötti szakasza)
Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tértől a
Május 1. utca közötti szakasza)

2.§.
A R. 2. számú mellékletének Szentgotthárd
Város Önkormányzata tulajdonában lévő
egységes információs rendszeren lévő
reklámhordozó felületek bérleti díjai
táblázata helyébe az alábbi táblázatot lép:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő egységes információs
rendszeren lévő reklámhordozó felületek
bérleti díjai :

Sorsz Reklámhordozó megnevezése:
.
1. Városközpont információs
táblarendszerén, 1 db táblaelem
mérete: 1.000 mm x 100 mm
2. Térképes információs tábla
hirdetési oldalán, 1 db elem
mérete: 108 mm x 550 mm
(mindkét táblán megjelenik)
3. Térképes információs tábla
hátoldala, reklámfelület nagysága
2.40 m2 (táblánként)
4. A város területén rendszeresített
információs táblarendszeren, 1 db
táblaelem mérete: 1.450 mm x
200 mm
2. sz. Körzet információs
felületén
kizárólag
idegenforgalomhoz
kötődő
reklámtáblák helyezhetők el
A
minimális
információs
táblaméret: magassága 1000
mm szélessége 1000 mm

Díj mértéke:
6.000,Ft/táblaelem/év
6.000,-Ft/elem/év
(2 db táblán
megjelenik)
10.000,-Ft/m2/év
8.000,Ft/táblaelem/év

maximális
információs
táblaméret: magassága 3000
mm, hosszúsága 10.000 mm.
Díj mértéke: 20.000.- Ft/m2/év.
A fenti díjak a táblaelemek és
feliratok előállítási költségét,
valamint
az
ÁFA-t
nem
tartalmazzák
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3. §.
A R. többi része változatlanul hatályban
marad.
4. §.
Jelen rendelet 2008. április 01-én lép
hatályba.
Kihirdetés napja: 2008. március 28-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2008. (III.28.) ÖKT. Rendelete
A lakáscélú támogatásokról szóló többször
módosított 12/1998.(III.26.)ÖKT.
Rendeletének (Továbbiakban Rendelet)
módosításáról
1.§
(1) A Rendelet 3.§-ának (2) bekezdése így
módosul:
(2) A vissza nem térítendő támogatás
összege 300.000.- Ft, melyet az
Önkormányzat az (1) bek. a.) – d.)
pontjaiban foglaltakat megvalósító azon
első lakáshoz jutó számára biztosít, aki az
ott említett formában megvalósuló első
lakásszerzéshez legalább 3 év alatt
visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt
vett fel. Az Önkormányzat 3 év alatt
évente 100e – 100e – 100e Ft-ot fizet be a
hitelt nyújtó banknál az első lakást szerző
támogatott hiteltörlesztési számlájára. Az
első lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig
köteles igazolni, hogy a bankhitelt már
felvette, erről a hitelszerződést aláírta,
majd évente köteles a banktól igazolást
bemutatni arról, hogy a megelőző 12
hónapban a lakáshitelt maradéktalanul
törlesztette.
(2) A Rendelet 3.§-a a következő (3)
bekezdése egészül ki:
(3) Az Önkormányzat nem fizeti be az
első lakáshoz jutók támogatásának

2008. MÁRCIUS 27.
esedékes éves összegét akkor, ha a
támogatott
a.) nem igazolja, hogy az első lakás
megszerzéséhez
felvett
bankhitelt
rendben fizette az utolsó 12 hónapban
b.) a lakást, melyet az első lakáshoz jutók
támogatásának felhasználásával szerzett,
a befizetés 3 éve alatt elidegeníti és
helyette nem vásárol másik lakást
Szentgotthárdon, melyre továbbra is fizeti
a felvett lakásszerzési bankkölcsönt.
2.§
(1) A Rendelet 5.§.b.) pontja a
következő alponttal egészül ki: .
(b./ A támogatás igényléséhez csatolni
kell:)
1.) lakás építése, bővítése, illetve lakás
megszerzése esetén felvett bankhitelre
vonatkozó aláírt szerződést, melyből
még legalább 3 év törlesztési idő
hátravan.
(2) A Rendelet 5.§ c./ pontja a
következők szerint módosul:
c.) Az igény benyújtásával egyidejűleg
nyilatkozni kell arról, hogy
a) önkormányzati támogatást még nem
vett igénybe,
b) lakás megszerzése esetén a szerzés
nem egyenes ági rokonok között jött
létre,
c) kérelmezőnek lakástulajdona, vagy
állandó használati joga nincs.
(3) A Rendelet 5.§-a egyebekben nem
változik.
3.§
(1) A Rendelet 6.§ (1) bekezdése a
következők szerint módosul:

/1/
A
Támogatásra
vonatkozó
megállapodást a műszaki iroda készíti el.
A Pénzügyi Iroda a megállapított
támogatás első részletét – 100 e Ft-ot – a
támogatás megállapítását követő egy év
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elteltével, a lakáshitel törlesztésének
banki igazolása után utalja. A második
részletet – 100e Ft-ot - a támogatás
megállapítását követő második év
elteltével, a legutolsó 12 hónap
lakáshiteltörlesztésének banki igazolása
alapján, a harmadik részletet a támogatás
megállapítását követő harmadik év
elteltével, a legutolsó 12 hónap
lakáshiteltörlesztésének banki igazolása után
utalja. Az igazolást mindig a támogatási
szerződés megkötése fordulónapját követő
15 napon belül önkormányzati felhívás
nélkül kell bemutatni. Ennek elmaradása
esetén az önkormányzat egy alkalommal
hívja fel 15 napos határidő tűzésével a
támogatott figyelmét kötelezettségének
teljesítésére. Az utalásra minden esetben a
banki
igazolás
határidőben
történő
bemutatását követő 8 napon belül kerül sor.
(2) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése a
következők szerint módosul:
/2/ Az e rendelet alapján adott támogatás
biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba
jelzálogjogot, és ennek biztosítására
elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni. A
támogatásra
vonatkozó
megállapodás
megkötését követően kell gondoskodni a
támogatás ingatlan-nyilvántartási teherként
való bejegyzéséről. A pénzintézet által
alapított jelzálogjog ezt a jelzálogjogot
megelőzheti.
4.§
A Rendelet 7.§ -a a következők szerint
módosul:
7.§./1/ A már átutalt támogatást azonnal
egy-összegben kell visszafizetni, ha a
kedvezményezett valótlan adatok közlése
alapján kapott támogatást. A támogatást a
mindenkori PTK szerinti törvényes
kamattal
növelt
összegben
kell
visszafizetni.

2008. MÁRCIUS 27.
/2/ A támogatást azonnal egy-összegben
kell visszafizetni, ha az építési
engedélyben foglalt határidőig az
építkezésnek nem tett eleget.
/3/ Az Önkormányzat a megkötött
szerződéstől eláll és a már nyújtott
támogatást visszaköveteli, ha
a.) a támogatott a házat vagy lakást
melynek megszerzéséhez első
lakáshoz
jutók
támogatását
kapott, a támogatási szerződés
megkötését követő 5 éven belül
értékesíti
és
helyette
Szentgotthárdon más lakáscélú
ingatlant nem vásárol.
b.) a 2008. április 01. után felvett
önkormányzati támogatás esetén
a támogatott nem mutatja be az e
Rendeletben előírt módon és
határidőben a banki igazolást
arról, hogy az előző 12 hónapban
a
banki
tartozásokat
szerződésszerűen teljesítette
/4/ Az önkormányzat hozzájárulhat az első
lakáshoz jutók támogatásával megszerzett
ingatlan elidegenítéséhez, ha a támogatott a
házat vagy lakást melynek megszerzéséhez
első lakáshoz jutók támogatását kapta, 5
éven
belül
értékesíti
és
helyette
Szentgotthárdon más lakáscélú ingatlant
vásárol, A hozzájárulás megadása a
polgármester hatáskörébe tartozik.
5.§
A Rendelet 8.§-a a következő c.) ponttal
egészül ki:
(Nem részesíthető támogatásban):
c./ aki az e rendelet szerinti lakásszerzési
bankhitellel nem rendelkezik
6.§.
E Rendelet 2008. április 01. napján lép
hatályba.
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Kihirdetve: 2008. március 28-án.

2008. MÁRCIUS 27.
58/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2007.
évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
56/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
A Képviselő-testület Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2007. évi Zárszámadásáról
szóló könyvvizsgálói jelentés záradékában
foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja
azzal a kiegészítéssel, hogy a takarítás,
karbantartás rendjére vonatkozóan készüljön
egy tájékoztató levél az intézményvezetők
felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
57/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a „Szentgotthárd Város
Önkormányzata négy éves társadalmigazdasági programjának egy éve” című
előterjesztést a megismerte és az abban
foglaltakkal egyetért. Az előterjesztésben
foglaltakat
azonban
kiegészíti
a
következőkkel:
a
munkahelyteremtés
témakörénél szerepeltetni kell azt, hogy a
termálfürdő felépítését és megnyitását
követően új munkahelyek teremtődtek a
városban, amelyek hozzájárultak a város és a
térség gazdaságának fejlődéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

azonnal
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

59/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat és
a Szentgotthárdi Civil Fórum közötti
2008. április 1-től 2009. március 31-ig
szóló közös Cselekvési Programtervét az
1. sz. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Cziráky László elnök
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
2008. évi külkapcsolati tervét a 2. sz.
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Kardosné Kovács Márta, a Szentgotthárd
Énekegyesület elnöke
Károly
Andrea,
a
Szentgotthárd
Fúvóskultúrájáért Egyesület elnöke
Kozma Gábor, a Szentgotthárdi Sportbarátok
Egyesülete elnöke
60/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a Szentgotthárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott Szentgotthárdi Integrált Általános
Iskola,
Gimnázium
és
Alapfokú
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Művészetoktatási
Intézmény
általános
iskolai képzésének oktatásszervezési és
tartalmi megújítása témájában az általános
iskolai oktatást a 2008/09-es tanévtől
kezdődően a következőképpen javasolja
megszervezni:
1. A 2008/09-es tanévtől az általános
iskolai tanulmányaikat megkezdő
tanulók az általános iskola első
évfolyamát a SZOI Arany János
Általános
Iskola
intézményegységében,
négy
osztályban fogják elkezdeni.
2. Az induló első évfolyamon egy
osztályban el kell indítani a magyarnémet 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 Intézményben: egy osztály a
SZOI
Vörösmarty
Mihály
Gimnázium
nyolcosztályos

2008. MÁRCIUS 27.
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 2010.
szeptember 1-ig végre kell hajtani,
ennek terveit a 2008. évben el kell
készíteni.
9.

Az 1-8. pont szerinti változásokkal
egyidejűleg meg kell szervezni,
hogy a jelenlegi SZOI Arany János
Általános Iskola intézményegység
épületében tanuljon a 2008/2009.
tanévtől a SZOI teljes 1-4. osztálya,
az 5. évfolyamon három osztály a
jelenlegi SZOI Széchenyi István
Általános Iskolában, egy osztály a
Vörösmarty Mihály Gimnázium
nyolcosztályos
képzésében
folytathassa
tanulmányait.
A
2008/2009. tanévben a 6-8.
évfolyamon továbbra is a jelenlegi
rend szerint, négy osztályban folyik
a képzés a jelenlegi SZOI
Széchenyi István Általános Iskola
épületében. A következő években
az 5. évfolyamon mindig egy
osztály
a
nyolcosztályos
Gimnáziumban, három párhuzamos
osztály pedig a jelenlegi SZOI
Széchenyi
István
Általános
Iskolában indul.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete javasolja a fenntartó
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a
fentiek elfogadását.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért: Viniczay
polgármester

Tibor

61/2008. 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 Óvodában a 2008/2009-es
tanévben indítható csoportok számát
összesen 12 csoportban határozza meg –
Szentgotthárd 11 csoport, Rábatótfalu 1
csoport. A székhely óvoda 11 csoportjából 1
csoport továbbra is határozott időre, 2008.
szeptember 1-jétől 2009. június 30-ig
működhet.
A csoportok maximális létszáma az oktatási
törvény által meghatározott 25 fő.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Kovács Tiborné óvodavezető
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 Intézményben 4 első
osztály indítását határozza meg.
Az induló első osztályok létszámát a
törvényi előírásoknak megfelelően max. 26
főben engedélyezi. (Az osztályok feltöltése
az 1. pont alapján történik.)
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Pénzes Tibor igazgató

2008. MÁRCIUS 27.

3./ 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 Intézményben a napközis
csoportok száma a tényleges napközis
beíratást követően , a júniusi ülésen kerüljön
meghatározásra.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Pénzes Tibor igazgató
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja a fenntartó
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának,
hogy a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a
2008/2009-es tanévben két első osztályt
indíthasson:
A nyolcévfolyamos képzésen a maximális
osztály létszám: 30 fő; a 0. évfolyamos
nyelvi előkészítő osztály maximális létszáma
szintén 30 fő.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Pénzes Tibor igazgató
5./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium intézményében a
2008/2009-es tanévben a szakközépiskolai
és a szakiskolai képzésben is 2-2 osztály
indítását engedélyezi. A szakközépiskolai
képzés kettő osztálya közül egy 0.
évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
indításához járul hozzá.
Az osztályok létszáma az oktatási
törvényben meghatározottak szerint: 0.
évfolyam és szakiskolai képzés 9-10. osztály
maximális létszáma 30 fő lehet, a 9-13.
évfolyamon a maximális létszám 35 fő lehet.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Bedics Sándor igazgató
62/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium helyi tantervét
megtárgyalta és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató
63/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Pannon
Kapu
Kulturális Egyesület 2008. évi munkatervét a
Melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri az
Egyesület elnökét és a munkaszervezetet a
munkatervben megfogalmazott feladatok
végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért:
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
végrehajtásért: Szalainé Kiss Edina elnök
64/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Csicsóka” Oktatási és
Kulturális Szolgáltató Kht. kérelmét a jelen
előterjesztés és melléklete alapján nem
támogatja. Ugyanakkor egyetért egy
hosszabb távú együttműködéssel, ennek
érdekében
elő
kell
készíteni
egy
együttműködési megállapodást és azt a
képviselő-testület elé kell terjeszteni 2008.
április végi határidővel. Erre az időre
tisztázni kell a valós költségeket is. Felkéri a
Polgármestert a tárgyalások lefolytatására.

2008. MÁRCIUS 27.
Határidő:
a
közlésre
azonnal,
az
előkészítésre és a testület elé terjesztésre
2008. április végéig.
Felelős:a
tárgyalások
lefolytatásáért
Viniczay Tibor polgármester,
az előterjesztésért Dr. Krajczár Róbert
irodavezető.
65/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft
Alapító Okiratának módosítását egységes
szerkezetbe foglalva az 1. számú melléklet
szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
66/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2008. évi diáksport
alap összegét, 1.000,-e/Ft-ot (azaz Egymillió
forintot) a Városi Diáksport Egyesület (DSE)
részére biztosítja. Az odaítélt összegre
szerződést kell kötni, a támogatásként felvett
összeg felhasználásáról el kell számolni. Az
összeg
rendelkezésre
bocsátásának
előfeltétele a DSE részéről egy középtávú
(3-5 éves) és egy rövidtávú (1 éves)
diáksport-terv
elkészítése
és
az
önkormányzattal való elfogadtatása. A
testnevelők, edzők az éves elképzeléseiket a
DSE-hez adják be, a DSE azokat szakmailag
elbírálja és a diáksportkeretből a szükséges
támogatást megadja, a számlákat kifizeti. A
DSE a tervek teljesítéséről folyamatosan
köteles beszámolni az Önkormányzatnak. A
tervekben részletesen le kell írni, hogy
konkrétan milyen diáksport-tevékenységet
személy szerint ki szervez, milyen
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költségekkel és a költségek miből tevődnek
össze.
Határidő: tervek elkészítésére: 2008. áprilisi
képviselő-testületi ülés
szerződés megkötésére: a tervek
testületi elfogadását követő 15. napig.
Felelős: tervek elkészítéséért: DSE elnöke
szerződés megkötéséért:
Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
DSE elnöke
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2008.
évben
a
sportszervezési
feladatok
ellátásával,
továbbá a szabadidősport szervezésével
továbbra is a Szentgotthárdi Sportbarátok
Egyesületét bízza meg az előterjesztés
mellékletében
meghatározott
szerződéstervezet szerint, ehhez a 2008.
évben a költségvetésben rendelkezésre álló
1.000.000.- Ft-ot a szabadidő-sportkeretből
biztosítja.
A testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződéstervezet aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
Kozma Gábor elnök
67/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata által fenntartott III. Béla
Szakképző és Kollégium Intézményben
készült „2007. évi Normatíva ellenőrzés”
című belső ellenőrzési vizsgálatról készült
anyagot elfogadja!
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete a Szentgotthárd Város
és Térsége Többcélú Kistérségi társulás által
fenntartott szentgotthárdi intézményekben
(SZOI, Játékvár Óvoda, Városi Gondozási
Központ) Intézményekben készült „2007.
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évi Normatíva ellenőrzés” című belső
ellenőrzési vizsgálatról készült anyagot
megismerte és azt elfogadásra ajánlja a
Szentgotthárd
és
Térsége
Többcélú
kistérségi Társulás Társulási Tanácsa részére
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző
68/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2008. évi költségvetésében
a
céltartalékban
elkülönített
környezetvédelmi alap terhére 397.832,- Ft
felhasználását az 1.sz. melléklet szerinti
feladatokra és összegekben engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi
Irodavezető
69/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési
tervét - a melléklet szerint - megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
70/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
képviselőtestülete
az
Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat Igazgatójának a
Vállalat tevékenysége során keletkező
zöldhulladék kezeléséről adott Tájékoztatóját
tudomásul veszi és a Tájékoztató 1. számú
melléklete szerinti Intézkedési Tervet a
következő kiegészítéssel fogadja el: az
Önkormányzat
kezdeményezzen
tárgyalásokat a Heiligenkreuzi Ipari Parkban
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már üzemelő komposztáló üzem vezetésével
a zöldhulladék elszállításával kapcsolatban.
Határidő: a munka megkezdésére az
Intézkedési terv alapján azonnal
Beszámoló: a 2008. évi októberi testületi
ülésen
Felelős: Vass József igazgató
71/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a tervezett,
illegális hulladéklerakók felszámolására
irányuló projekt megvalósítása érdekében a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
által a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX.
törvény, Az államháztartás működési
rendjéről szóló, többször módosított
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a
300/2005 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján
A környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok
felhasználásának
és
ellenőrzésének
szabályairól szóló 4/2008 (II: 14.) KvVM
rendeletben kiírt pályázaton való indulással.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a pályázati önerőt
1.354.830,- Ft összegben a 2008. évi
költségvetése az illegális hulladéklerakók
felszámolási
feladatainak
ellátása
keretösszeg és a pályázati alap terhére
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Takáts József projektmenedzser
72/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja
a
Szentgotthárd, Szabadsági téri liget
rekonstrukciójának és átépítésének

2008. MÁRCIUS 27.
pályázati úton történő megvalósítását
és ennek érdekében a NYDOP-20073.1.1/D
Kisléptékű,
pontszerű
kisvárosi fejlesztések pályázaton való
indulást.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a pályázati önerőt
maximum 5.600.000,- Ft összegben a
2008. évi költségvetés pályázati alap
terhére biztosítja.
Határidő: 2008. április 11.
Felelős: Takáts József projektmenedzser
73/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
kinyilvánítja
azon
szándékát,
hogy
a
Városok
Szövetsége („City Cooperation”)
című pályázaton részt kíván venni.
2.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert
a
partnerségi
nyilatkozat aláírására, amelyben
Szentgotthárd Város Önkormányzata
egyetértését
adja
a
pályázati
együttműködéshez,
valamint
kötelezettséget vállal a pályázatban
rá háruló feladatok elvégzéséért.
Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért
polgármester

Viniczay

Tibor

74/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a nemesmedvesi 32/1
hrsz-ú, 940 m2 alapterületű, kivett áruház
megnevezésű, 1/1 arányban tulajdonában
álló belterületi ingatlant az Önkormányzat
vagyonáról szóló többször módosított
4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2)
bekezdés szerint a helyben szokásos módon
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi
TV, helyi honlap.) meghirdeti eladásra.
Az eladási ár bruttó 1.300.000- Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2008. április
17. Az ajánlatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a
legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata.
Az adás-vételi szerződés aláírásának végső
határideje az eladási ajánlat kézhezvételét
követő 15 napon belül. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
A pályázat
eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik,
illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
75/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Szentgotthárd,
Széchenyi u. 2. sz. alatti, 1319 hrsz-ú,
302 m2 alapterületű, kivett lakóház
megnevezésű ingatlant az Önkormányzat
vagyonáról szóló többször módosított
4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (1)
bekezdés szerint meghirdeti eladásra.
Az eladási ár nettó 250 millió- Ft.
Pályázatok beérkezési határideje: 2008.
május 14. A pályázatokat konkrét
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk
el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %
bánatpénzt, 25 millió Ft bánatpénzt a
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pályázat benyújtásának határidejéig át
kell utalni az Önkormányzat OTP Bank
Rt-nél vezetett 11747068-15421481 sz.
számlájára és az átutalásról szóló
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni.
A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes
ajánlattevő bánatpénze a vételárban
beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében való
döntést követő 8 napon belül kamat
nélkül visszafizetésre kerül.
A pályázatok elbírálásának határideje a
2008. májusi testületi ülés.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb
érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval
kerül megkötésre. Az adásvételi
szerződés megkötésének határideje az
elbírálás közlését követő 7 napon belül.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata.
A vételárat az adásvételi szerződés
megkötésétől számított 8 banki napon
belül egy összegben kell megfizetni.
Önkormányzat
az
értékesítési
ajánlatához kötöttségét kizárja.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
számára megfelelő ajánlat hiányában a
pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követő ajánlati ár eléri a legjobb
ajánlati ár 90%-át - amely minimum a
meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a
pályázók között nyilvános ártárgyalást
tart. Az ártárgyalásról a kiíró azokat az
ajánlattevőket hívja meg, akiknek az
ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár
90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás
időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről
a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a
legmagasabb árat ajánló nem köt
szerződést, a 2. és a 3. ajánlatot adóval
köt szerződést az eladó ha az ajánlataik
elérik az irányárat.
Határidő: a közlésre azonnal,
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Felelős : Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

76/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szentgotthárdi
2
403/100 hrsz-ú, 1808 m alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant,
az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001.
(II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés
szerint a helyben szokásos módon
(Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtáblája,
Városi TV, helyi honlap) meghirdeti
eladásra.
Az eladási ár bruttó 7.662.600 .- Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2008.
április 16.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó
árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a
pályázat benyújtásának határidejéig át kell
utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél
vezetett 11747068-15421481 sz. számlájára
és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz
kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók. A
nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba
beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze
a pályázat ügyében való döntést követő 8
napon belül kamat nélkül visszafizetésre
kerül.
A pályázatok elbírálásának határideje a
2008. áprilisi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület
a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és
a
vételár
egy
összegben
történő
befizetésének végső határideje az eladási
ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A
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pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem
érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok)
nem értékelhető(k).
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
77/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd, József A.
u., Deák F. u. és az 1341 hrsz-ú közparkként
nyilvántartott területek által körbehatárolt
tömbterületre szabályozási terv elkészítését
írja elő és a szentgotthárdi 1325 és az 1327
hrsz-ú
ingatlanok
hasznosításával
kapcsolatos
konkrét
feltételeket
a
szabályozási terv tartalmának megismerése
után határozza meg. A szabályozási terv
elkészítésének költségeit az ingatlanok
értékének megállapításakor figyelembe kell
venni. Ezt követően a Műszaki Irodának az
érintett két ingatlanról értékbecslést kell
készítetni.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete felkéri az Egészségügyi,
Szociális és Jogi Bizottságot, hogy
amennyiben szociális bérlakás kiutalhatóvá
válik, úgy a lehetőségekhez mérten
gondoskodjon a Szentgotthárd, József A. u.
33. sz. alatti lakók elhelyezéséről.
Határidő : a közlésre azonnal, ingatlan
hasznosítás feltételeinek kidolgozása a
szabályozási terv elkészültét követő
testületi ülés
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás
műszaki ir.vez., építésügyi hatóság,
Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
78/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Kodály
Z. u. 11. sz. alatti, 2398 hrsz-ú ingatlanon
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található, korábban Nagy Rudolf által bérelt
helyiségeket ingyenes használatra a Német
Kisebbségi
Önkormányzat
részére
biztosítja. A helyiségekkel kapcsolatos
összes rezsiköltség a Német Kisebbségi
Önkormányzatot terheli.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
79/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
területén a Fürdőhöz vezető út (István király
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utca) és parkoló építésre valamint a
kapcsolódó
munkák
finanszírozására
70.700
e/Ft
összegű,
CHF
alapú,
hosszúlejáratú 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
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
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