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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALO M

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
27/2008. (X. 30.) ÖKT. r.

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.)
ÖKT rendelet módosításáról.

4.

28/2008. (X. 30.) ÖKT. r.

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

4.

29/2008. (X. 30.) ÖKT. r.

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
többször módosított 9/1995. (III. 30.) ÖKT
rendelet módosításáról.

5.

30/2008. (X. 30.) ÖKT. r.

A kitüntető díjak alapításáról szóló és
adományozásuk rendjét szabályozó 18/2000.
(VI. 27.) önkormányzati rendelet átfogó
módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról.

12.

31/2008. (X. 30.) ÖKT. r.

A városi címer, zászló és a Szentgotthárd név
használatáról szóló, többször módosított
3/1992. (IV. 24.) ÖKT rendelet módosításáról.

18.

32/2008. (X. 30.) 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.

19.

33/2008. (X. 30.) ÖKT. r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az élelmezési nyersanyagnormák
megállapításáról szóló 22/2004. (VI. 25.) ÖKT
rendelet módosításáról.

19.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
236/2008. (X. 29.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági
tevékenységéről.

21.

237/2008. (X. 29.)

Lakáskoncepció felülvizsgálata.

21.

238/2008. (X. 29.)

A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés
tapasztalatai Szentgotthárdon.

21.

239/2008. (X. 29.)

A Támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátás szakmai programjainak
módosítása.

21.

240/2008. (X. 29.)

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsának
létrehozása.

21.

241/2008. (X. 29.)

Bizottsági tag választása (Ódor Dénes Gábor).

22.

242/2008. (X. 29.)

Iskolaszék megalakítását létrehozó bizottságba
tag delegálása.

22.

243/2008. (X. 29.)

Városi Diáksport Egyesület támogatási szerződésének elfogadása az Egyesület középtávú terve
alapján
Iskolai konyhák és büfék ellenőrzésének
tapasztalatai.

22.

245/2008. (X. 29.)

A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel
megkötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.

23.

246/2008. (X. 29.)

2009. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.

23.

247/2008. (X. 29.)

Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekthez csatlakozáás

23.

248/2008. (X. 29.)

Civil Fórum támogatási kérelmei.

23.

249/2008. (X. 29.)

Az élelmezési nyersanyagnormák módosulása

24.

250/2008. (X. 29.)

NYDOP-2007-3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű
kisvárosi fejlesztések pályázat ügye
(Szentgotthárd városközponti – Liget- fejlesztése).

24.

,,Szentgotthárd városrészein szennyvízcsatorna-

24.

244/2008. (X. 29.)

251/2008. (X. 29.)

22.

24.
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hálózat kiépítése” témájában pályázat ismételt benyújtása.
252/2008. (X. 29.)

Szentgotthárdi 2508/2 helyrajzi számú ingatlan
értékesítése.

24.

254/2008. (X. 29.)

Eladási ár meghatározása (Pável Ágoston
lakótelep 2. szám alatti tulajdonosok kérelme).

25.

255/2008. (X. 29.)

Eladási ár meghatározása (3927 helyrajzi számú
ingatlan).

25.

256/2008. (X. 29.)

Szentgotthárd Várkerti telektömb területrendezés
programterv, rendezési javaslat véleményezése.

26.

257/2008. (X. 29.)

Gáspár István és Gáspárné Hári Tünde lakásvásárlási kérelme.

26.

258/2008. (X. 29.)

Vasi Volán Zrt bérleti szerződésének módosítása

26.

259/2008. (X. 29.)

Perfect Change Kft bérleti szerződésének módosítása

26.

260/2008. (X. 29.)

Döntés II. kategóriás játékterem üzemeltetése
(Medicard Kft kérelme).

27.

261/2008. (X. 29.)

Rövid lejáratú hitel felvétele.

27.

262/2008. (X. 29.)

Gotthárd-Therm Kft-vel kapcsolatosan
meghozott határozatok végrehajtása

27.

263/2008. (X. 29.)

Rendelőintézet létszámbővítése.

28.

264/2008. (X. 29.)

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
Alapító Okiratának egységes szerkezetbe
foglalása.

28.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2008. (X. 30.) számú ÖKT rendelete a
lakások bérletéről szóló
12/2001. (III. 29.) ÖKT rendelet
(Továbbiakban Rendelet) módosításáról
1.§.
A Rendelet 1.§. (2) bekezdés a) pontja az
alábbiak szerint módosul:
„a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének
döntése
értelmében átruházott hatáskörben az
Egészségügy-, Szociális- és Jogi
Bizottság (továbbiakban: Bizottság)”,
2.§
A Rendelet 2/B.§. (2) bekezdés az alábbiak
szerint módosul:
(2) Amennyiben a 2/A§. (7) bek. szerinti
felmérés alapján a szociális alapon való
lakásbérlet feltételei nem állnak fenn, a
Műszaki Iroda erről értesíti az
ingatlankezelőt, aki értesítést küld a
bérlő részére és a bérlő a választása
szerint vagy elfogadja a lakásbérlet
átalakítását, vagy az ingatlankezelő a
bérleti
szerződés
megszüntetését
kezdeményezi.
3.§
A Rendelet egyebekben változatlanul
érvényes.
4.§
A Rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2008. október 30-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2008. (X. 30.) 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 az
alábbiak szerint 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
vagy
bankszámlájára.
A
hiteltörlesztési
számlától eltérő bankszámlára akkor
utalja a támogatást az Önkormányzat,
ha az első lakáshoz jutó igazolja, hogy a
bankkal megkötött hitelszerződés az
szerződésben meghatározott összegtől
eltérő mértékű vagy - ütemezésű
törlesztést a bank szankcionálja. Az első
lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig
köteles igazolni, hogy a bankhitelt már
felvette, erről a hitelszerződést aláírta.
Továbbá évente köteles a banktól
igazolást bemutatni arról, hogy a
megelőző 12 hónapban a lakáshitelt
maradéktalanul törlesztette, valamint
évente köteles igazolni, hogy a
támogatással
megszerzett
lakóingatlanban állandó lakcímmel
rendelkezik.
(2) A Rendelet 3.§-ának (3) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
(3) Az Önkormányzat nem fizeti be az
első lakáshoz jutók támogatásának
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
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Szentgotthárdon, melyre továbbra is fizeti
a felvett lakásszerzési bankkölcsönt.
c.) állandó lakcímre nem a támogatással
megszerzett
ingatlanba
van
bejelentkezve.
(3) A Rendelet e §-a egyebekben
változatlanul érvényes.
2.§
(1) A Rendelet 5.§. (1) bekezdés c.)
pontja az alábbiak szerint módosul:
(1) 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 és nem
is volt.
(2) A Rendelet e §-a egyebekben
változatlanul érvényes.
3.§
(1) A Rendelet 8.§. (1) bekezdése az
alábbi az alábbiak szerint módosul: .
(1)
A kérelmező nem részesíthető
támogatásban:
a./ ha már egy alkalommal részesült helyi
támogatásban,
b./ ha önkormányzati bérlakást vásárolt
meg.
c./ ha (e rendelet szerinti) lakásszerzési
bankhitellel nem rendelkezik
d./ ha a lakásszerzés egyenes ági
rokonok között jött létre,
(2) A Rendelet e §-a egyebekben
változatlanul érvényes.
4.§
(1) A Rendelet egyebekben változatlan
marad.
(2) A jelen rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2008. október 30-án

2008. OKTÓBER 29.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2008. (X. 30.) ÖKT rendelete a
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló, többször módosított 9/1995. (III.
30.) ÖKT rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) módosításáról

1.§
Az SZMSZ 1. számú melléklete
/Képviselőtestület átruházott
hatáskörei/ (1) bekezdésének (A
Képviselőtestület az EgészségügyiSzociális és Jogi Bizottság hatáskörébe
ruházza át:) első fordulata /a vakok
rendszeres szociális segélye
megállapítását,módosítását és
megszüntetését szövegrész/ hatályon
kívül kerül.
(2) Az SZMSZ 1. számú melléklete
egyebekben változatlan
(1)

2.§.
Az SZMSZ 2. számú melléklete (a
Képviselők felsorolása) így változik:
Dömötör Tamás helyébe Enzsel István, Dr.
Hevesi András helyébe Ódor Dénes Gábor
kerül.
3.§.
(1) Az SZMSZ 5.számú melléklet (1)
bekezdése / A Képviselőtestület
Szentgotthárd Város polgármesterére
ruházza a következő hatáskörök gyakorlását
/ harmadik fordulata /A mindenkori
szociális igazgatásról és az egyes szociális
ellátási formák szabályozásáról szóló Ökt.
rendeletben átruházott hatáskörök: / a
következővel egészül ki:
„- temetési segély”
(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete
egyebekben változatlanul érvényes
4.§
(1) Az SZMSZ 6. számú melléklete
(Szentgotthárd
Város
Polgármesteri
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Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzata és Ügyrendje) a következők
szerint módosul:

16.2. Szentgotthárd Város Polgármesteri
Hivatalában 2 szakmai tanácsadói és 2
szakmai főtanácsadói cím adományozható,
a többi cím adományozása esetében nincs
meghatározva keretszám.

2.1.4. pontjának felsorolásából hatályon
kívül kerül az alábbi két elem:
„- oktatási- és kulturális ügyek
- önkormányzati egészségügyi szervezés,
önkormányzati szociális intézményi ügyek”

16.3. Új címet a jegyző a Képviselőtestülettel előzetesen, az éves költségvetés
tervezésekor
egyeztetve,
az
éves
költségvetés
elfogadását
követően
adományozhat. Az új címek költségeit úgy
kell megigényelni és megtervezni, hogy a
címet a tárgyévre szóló költségvetés
elfogadását követően lehet adományozni.

2.1.5.
pontjának
felsorolásában
a
„kistérségi oktatási ügyek” hatályon kívül
kerül, helyébe
„- önkormányzati és
kistérségi oktatási ügyek” szöveg lép,
továbbá a felsorolás kiegészül a következő
elemekkel:
„- önkormányzati kulturális ügyek,
- önkormányzati egészségügyi szervezés,
önkormányzati egészségügyi intézményi,
valamint önkormányzati és kistérségi
szociális intézményi ügyek”.
(2)

16.4. A már korábban adományozott
címekre az éves összeget az éves
költségvetés
tervezésekor
kell
megigényelni.
16.5. Ha év közben a címmel rendelkezőnek
megszűnik a jogviszonya, vagy a részére
adományozott cím visszavonásra kerül, a
cím és annak összege nem marad az
intézménynél, azt nem lehet másnak
adományozni. Ha a jogviszony év közbeni
megszűnése már a költségvetés tervezésénél
előre látható, az igényeket ez alapján kell az
intézménynek megadnia, azaz csak az
érintett jogviszonya fennállásának idejére
kiszámítva a költségeit.”

Az SZMSZ 6. számú melléklete
jelenleg hatályos 16. pontjának
számozása 17. ponttá módosul, ezzel
egy időben az SZMSZ 16. pontjának
szövege az alábbiakkal egészül ki:

„16. Címadományozás rendje
16.1. Jelen cím alatti szabályok a jegyző
által a köztisztviselők számára a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII.
törvényben
meghatározott
feltételekkel adományozható címzetes
vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi,
címzetes vezető-főtanácsosi, címzetes
főmunkatársi, szakmai tanácsadói, szakmai
főtanácsadói címekre vonatkoznak.

(3)

Az SZMSZ 6. számú mellékletének
1. sz. melléklete hatályon kívül kerül,
helyébe a következő 1. sz. melléklete
lép:

SZMSZ 6.sz.mellékletének 1.sz.melléklete – (a táblázat a Kistérségi Irodával módosul).
1 fő
Polgármester
56

2 fő
Alpolgármester
1 fő
Jegyző
Szervezeti egységhez nem tartozók

Jogi- és

Kistérségi

Hatósági és

Pénzügyi

Műszaki
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Koordinációs
Iroda

Iroda

Okmányiroda

Iroda

Iroda

1 fő
irodavezető

1 fő
irodavezető

1 fő
aljegyző/irodavezető

1 fő
irodavezető

1 fő
irodavezető

2 fő
ügyintéző

2 fő
ügyintéző

10 fő
ügyintéző

16 fő
ügyintéző

6 fő
ügyintéző

5 fő
ügykezelő

1 fő
ügykezelő

Közvetlen jegyzői irányítás alatt állók

Városi
Gyámhivatal

Közterületfelügyelet

3 fő
ügyint
éző

2 fő
közterületfelügy
lő

1 fő
Váro
-si
főépítés
z

1 fő
belső
ellenőr

2008. OKTÓBER 29.

1 fő
személyügyi
ügyintéző

1 fő fizikai
alkalmazott

(4)

Az SZMSZ 6. számú mellékletének
2. sz. mellékletéből a Jogi és
Koordinációs Iroda alatti felsorolás
hatályon kívül kerül. Az irodák
felsorolása kiegészül a „Kistérségi
Iroda”-val, azon belül pedig a

következő ügyintézőkkel:
„- kistérségi pályázati ügyintéző,
- oktatási és közművelődési ügyintéző
- kistérségi referens ”
A „személyügyi ügyintéző” a „Belső
ellenőr” utáni helyre kerül a felsorolásban.

A táblázat is ennek megfelelően a következők szerint módosul.
Munkakör
Szervezeti egység

jegyző
aljegyző
Jogi és Koordinációs
Iroda

irodavezető

Kötelezettséget
megállapító
jogszabályhely

3. § (1) c)
3. § (2) c)
3. § (1) b)
3. § (1) c)
3. § (2) c)
3. § (1) b)
3. § (2) c)
3. § (1) c)

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
gyakorisága

5. § (1) ca)
1 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) ca)
1 év
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irodavezető

Pénzügyi Iroda

Költségvetési ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző
Adóigazgatási ügyintéző

Hatósági és Okmányiroda valamennyi ügyintéző

Műszaki Iroda

2008. OKTÓBER 29.
3. § (1) b)
3. § (1) c)
3. § (2) c)
3. § (1) c)
3. § (1) c)
3. § (1) a)
3. § (1) a)

irodavezető

3. § (2) c)
3. § (1) c)

építéshatósági ügyintéző

3. § (1) a)

műszaki ügyintéző

3. § (1) b)

településfejlesztési ügyintéző
pályázati referens
kistérségi referens
kistérségi pályázati ügyintéző
Kistérségi Iroda

3. § (1) c)
3. § (1) c)
3. § (1) b)
3. § (1) c)
3. § (1) c)

oktatási és közművelődési
ügyintéző

3. § (1) c)

Gyámhivatal

Gyámhivatali ügyintéző

3. § (1) a)

Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő

3. § (1) a)

belső ellenőr

3. § (1) c)

személyügyi ügyintéző

3. § (1) c)

5. § (1) ca)
1 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) cc)
5 év
5. § (1) cc)
5 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) cc)
5 év
5. § (1) ca)
1 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) ca)
1 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) cc)
5 év
5. § (1) cc)
5 év
5. § (1) cb)
2 év
5. § (1) cb)
2 év
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Az SZMSZ 6.sz.mellékletének 4.sz.
melléklete a következők szerint
módosul:

gondnok kirendelő határozat alapján
valamennyi
irat
tekintetében
önálló
kiadmányozási joggal rendelkeznek

a.) „21.) A Polgármesteri Hivatal
kiadmányozási joggal felruházott
ügyintézői „ szövegrész Hatósági és
Okmányirodára vonatkozó
szabályozása hatályon kívül kerül,
s helyébe a következő rendelkezés
lép:

b.) „Polgármesteri Hivatal kiadmányozási
joggal felruházott ügyintézői„ szövegrész
Pénzügyi Irodára vonatkozó szabályozása
hatályon kívül kerül, és helyébe a
következő rendelkezés lép:

(5)

- Hatósági- és Okmányiroda:
Okmányirodai ügyintézés; állampolgársági,
népességnyilvántartási ügyek; kereskedelmi
igazgatás;
vadkár,
állategészségügy,
hagyatéki ügyek; gyámügyi igazgatás;
szabálysértés, birtokvédelmi ügyek, egyéb
igazgatási ügyek:
az ügyintézőknek önálló kiadmányozási
joguk van

„Pénzügyi Iroda:
Adóügyi feladatok tekintetében az adóügyi
ügyintézők a vállalkozók kommunális adója, vállalkozók iparűzési adója-, talajterhelési
díj-,
termőföld-bérbeadásból
származó
jövedelemadó-,
gépjárműadó-,
idegenforgalmi adó-, luxusadó-, adók
módjára behajtandó köztartozások ügyekben
önálló kiadmányozási joggal rendelkeznek.

Irodavezető
kiadmányozási
joga:
adatszolgáltatás
(illv.
priorálás),
társhatóságok illetve felettes szervek
megkeresése
ügyében;
az
iroda
feladatkörébe
tartozó
elõterjesztések,
hatáskör vagy illetékesség hiányában az
áttételt elrendelõ végzés tekintetében

Pénzügyi irodavezető: a pénzügyi iroda azon
feladatai
tekintetében,
melyekben
a
kiadmányozás jogát a polgármester, vagy a
jegyző nem tartotta fenn magának, valamint
adó-érték bizonyítványok kiállítása-, fizetési
felszólítások (adó-, és adók módjára
behajtható
köztartozások
kivételével)
esetében, gazdálkodással kapcsolatos ügyek,
valamint névre szóló megkeresések esetén
rendelkezik kiadmányozási joggal.

Szociális igazgatás:
jegyzõi hatáskörben lévõ ügyekben az
ügyintézõknek önálló kiadmányozási joguk
van

Pénzügyi Irodavezető helyettese: a Pénzügyi
Irodavezető távollétében rendelkezik az ott
meghatározott esetekben kiadmányozási
joggal.”

Irodavezető
kiadmányozási
joga:
adatszolgáltatás,
társhatóságok
illetve
felettes szervek megkeresése ügyében; az
iroda feladatkörébe tartozó elõterjesztések,
hatáskör vagy illetékesség hiányában az
áttételt elrendelõ végzés tekintetében,
hatósági bizonyítványok; polgármester által
aláírt határozatok ellenjegyzése

c) A Polgármesteri Hivatal kiadmányozási
joggal felruházott ügyintézői „ szövegrész
Jogi és Koordinációs Irodára vonatkozó
rendelkezése hatályon kívül kerül, s
helyébe a következő rendelkezés lép:
„- Jogi- és Koordinációs Iroda:

Hivatásos gondnokok:

1.) Az irodavezető kiadmányozza
a
köztisztviselői
jogviszonnyal
összefüggő
ügyeket,
amelyekben
munkáltatói jogokat gyakorol;
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- az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben
íródott leveleket,
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra adott válaszleveleket,
- a nemzetközi kapcsolatok terén
folytatott levelezéseket,
- a sajtóval való kapcsolattartás
dokumentumait, ha az adott ügyben a
polgármester vagy a hivatalvezető a
kiadmányozás jogát nem tartotta fenn.
A Jogi és Koordinációs Irodához tartozó
ügyek tekintetében, így különösen: irodatechnikai és irodaszer beszerzések, sport,
reklám-,
propaganda
tevékenység,
informatikai szolgáltatások, gépkocsik
költségei, irattár karbantartási munkái,
külkapcsolatokkal összefüggő ügyek
tekintetében gyakorolja a szakmai
teljesítés igazolását.
Az irodavezető kiadmányozási jogát
távollétében helyettese gyakorolja.
2.)A testületi ügyintéző kiadmányozza
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra adott válaszleveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a
jegyző vagy az irodavezető nem tartotta
fenn;
- mint helyi védelmi referens a Helyi
Védelmi
Bizottság
iratait
azok
kivételével, amelyek kiadmányozását a
polgármester, mint HVB elnök vagy a
jegyző, mint HVB titkár nem tartotta
fenn.
3.) A titkársági ügyintéző
- kiadmányozza a civil szervezetekkel
való kapcsolattartás során keletkező
dokumentumokat, ha az adott ügyben a
polgármester vagy a hivatalvezető vagy
az irodavezető a kiadmányozás jogát
nem tartotta fenn.
4.) A gondnok
a
beszerzett
áru
elosztásánál
kiadmányoz,
leltárfelelősségi
körébe
tartozó
dokumentumoknál kiadmányoz,

2008. OKTÓBER 29.
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra adott válaszleveleket
kiadmányozza,
amennyiben
a
kiadmányozás jogát a jegyző vagy az
irodavezető nem tartotta fenn.”
d.)
A
„Polgármesteri
Hivatal
kiadmányozási
joggal
felruházott
ügyintézői” szövegrész Műszaki Irodára
vonatkozó rendelkezése hatályon kívül
kerül, s helyébe a következő rendelkezés
lép:
- Az irodavezető:
- az építéshatósági ügyeken kívül
valamennyi Műszaki Iroda feladatkörébe
tartozó ügyben az iroda azon feladatai
tekintetében, melyekben a kiadmányozás
jogát a polgármester, vagy a jegyző nem
tartotta fenn magának
- Az építéshatósági ügyintézők a munkaköri
leírás szerinti valamennyi ügyben teljes
kiadmányozási jogkör
e.) A„Polgármesteri Hivatal
kiadmányozási joggal felruházott
ügyintézői” szövegrész Gyámhivatalra
vonatkozó rendelkezése hatályon kívül
kerül, s helyébe a következő rendelkezés
lép:
A Gyámhivatal köztisztviselői az ügyintézési
határidő meghosszabbítása kapcsán
szükséges kiadmányozáson kívül
valamennyi, munkaköri leírásuk szerinti
ügyben teljes kiadmányozási jogkörrel
rendelkeznek.
f.)

A
„Polgármesteri
Hivatal
kiadmányozási
joggal
felruházott
ügyintézői” szövegrész a következő
elemmel egészül ki:

A személyzeti ügyintéző kiadmányozza
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra adott válaszleveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a
jegyző nem tartotta fenn;
- a hivatal dolgozóinak kötelező
egészségügyi vizsgálatra való beutalását;
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- a feladatkörébe tartozó értesítéseket,
amennyiben
a
jegyző
azok
kiadmányozását nem tartotta fenn.
Iskolarendszerű és egyéb képzések,
továbbképzések,
dolgozói
ajándék
tekintetében gyakorolja a szakmai
teljesítés igazolását.

Társulási Tanács elnöke vagy a
Társulás
munkaszervezet-vezetője
nem tartotta fenn,
a Többcélú Kistérségi Társulással
kapcsolatos iratokat, amennyiben
azok kiadmányozását a Társulási
Tanács elnöke vagy a Társulás
munkaszervezet-vezetője
nem
tartotta fenn,
a Többcélú Kistérségi Társulás
közbeszerzési
eljárásaival
kapcsolatos
Bíráló
Bizottsági
dokumentumokat,
a Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú
Kistérségi
Társulás
vonatkozásában a szakmai teljesítés
igazolását.
A
kistérségi
referensi
feladatok
vonatkozásában a kiadmányozási jogát a
kistérségi
referens
távollétében
helyettese, az oktatási és művelődési
ügyintéző gyakorolja.

g.) „Polgármesteri Hivatal kiadmányozási
joggal
felruházott
ügyintézői”
szövegrész a következő elemmel egészül
ki:
A belső ellenőr kiadmányozza
- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb
beadványokra adott válaszleveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a
jegyző nem tartotta fenn;
- a feladatkörébe tartozó értesítéseket,
megkereséseket, amennyiben a jegyző
azok kiadmányozását nem tartotta fenn.
h.)
A
„Polgármesteri
Hivatal
kiadmányozási
joggal
felruházott
ügyintézői”
kiegészül a Kistérségi
Irodával:
1.

2.

A Kistérségi Iroda irodavezetője
gyakorolja a kiadmányozás jogát:
- a
köztisztviselői
jogviszonnyal
összefüggő ügyekben, amelyekben
munkáltatói jogokat gyakorol,
- az iroda azon feladatai tekintetében,
melyekben a kiadmányozás jogát a
polgármester, vagy a jegyző nem
tartotta fenn magának
Az
irodavezetői
feladatok
vonatkozásában a kiadmányozási jogát
az irodavezető távollétében helyettese, a
kistérségi
pályázati
ügyintéző
gyakorolja.
A Kistérségi referens kiadmányozza:
a nevére szóló megkeresésekre és
egyéb
beadványokra
adott
válaszleveleket, - a nevére szóló
megkeresésekre
és
egyéb
beadványokra adott válaszleveleket,
amennyiben azok kiadmányozását a

3.

Az Oktatási és kulturális ügyintéző
kiadmányozza:
a nevére szóló megkeresésekre és
egyéb
beadványokra
adott
válaszleveleket, amennyiben azok
kiadmányozását a jegyző vagy az
irodavezető nem tartotta fenn,
kulturális rendezvények, oktatással
kapcsolatos
ügyek
tekintetében
gyakorolja
a
szakmai
teljesítésigazolást.

4.

A Kistérségi pályázati ügyintéző és
kapcsolt munkakörben egészségügyi és
szociális
intézményi
ügyintéző
kiadmányozza:
a nevére szóló megkeresésekre és
egyéb
beadványokra
adott
válaszleveleket,
a benyújtásra kerülő pályázatok
aláírásának kivételével a Társulás
pályázataival kapcsolatos ügyintézés
egyéb dokumentumait, amennyiben
azok kiadmányozását a Társulási
Tanács
elnöke,
a
Társulás
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munkaszervezet-vezetője vagy az
irodavezető nem tartotta fenn,
a háziorvosoknak, egészségügyi és
szociális intézményeknek általa írt
leveleket,
amennyiben
azok
kiadmányozását a jegyző vagy az
irodavezető nem tartotta fenn.

A „Polgármesteri Hivatal
kiadmányozási joggal
felruházott ügyintézői”
kiegészül a következő
szövegrésszel:
Polgármester, bizottsági elnök által
átruházott hatáskörben ellátott ügyekben
A polgármester, illetve az Egészségügyi,
Szociális és Jogi Bizottság hatáskörébe
átruházott hatáskörében lévõ szociális és
gyermekvédelmi önkormányzati hatósági
ügyek esetében: az érdemi döntést
elõkészítõ, valamint az érdemi döntés
végrehajtásához
kapcsolódó
eljárási
cselekmények körében a Polgármesteri
Hivatal adott feladat ellátására munkaköri
leírása szerint hatáskörrel rendelkező
ügyintézõ rendelkezik kiadmányozási joggal.
Szociális bérlakásügyekben a Műszaki
Irodavezető
rendelkezik kiadmányozási
joggal.
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Módosítva: a 26/2003. (V.30.) ÖKT
rendelettel, a 3/2004. (I. 29.) ÖKT.
rendelettel, és a 27/2004. (VIII. 27.) ÖKT.
rendelettel, a 24/2006. (VI. 30.) ÖKT.
rendelettel, a 25/2007.(VIII. 30.) ÖKT.
rendelettel, valamint a 16/2008. (V. 29.)
ÖKT rendelettel.

i.)

5. §
(1) Az SZMSZ jelen
rendeletmódosítással nem érintett
részei továbbra is hatályban
maradnak.
(2) A jelen rendelet 2008. november
01. napján lép hatályba.
Kihirdetve: 2008. október 30-án
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2008. (X. 30.) ÖKT. rendelete
a kitüntető díjak alapításáról szóló és
adományozásuk rendjét szabályozó
18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
átfogó módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6)
bekezdésében
foglaltak
alapján
Szentgotthárd város társadalmi-gazdasági
fejlődése, a város kultúrájának gazdagítása
és hagyományainak ápolása, a helyi
közügyek valamely területén elért kimagasló
teljesítmény, vagy huzamosabb időn át
folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű
elismerésére kitüntető címeket és díjakat
alapított, amelyet a rendelet megalkotásával
átfogóan módosít és foglal egységes
szerkezetbe.
Az egyes díjak és címek leírása,
adományozásának feltételei
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzata
a következő kitüntető címeket és díjakat
adományozza:
Szentgotthárd Város Díszpolgára cím
Szentgotthárd Városért cím
Szentgotthárd Közművelődéséért Díj
Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj
Szentgotthárd Közoktatásáért Díj
Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális
Ellátásáért Díj
Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja
1
Szentgotthárd Város Képviselő-testületének
Díszoklevele
„Szentgotthárd Város Díszpolgára”
2. § (1) Szentgotthárd Város Díszpolgára
cím adományozható:
1
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a) azoknak, akik Szentgotthárd Város
fejlesztéséért
különösen
kiemelkedően
dolgoztak, társadalmi, gazdasági, oktatási,
kulturális, egészségügyi, sport, tudományos
és vagy művészeti területen maradandó
alkotásaikkal emelték, vagy elősegítették a
város fejlődését, a város lakosságának
előrehaladását;
b) életútjuk elismerésként azoknak, akik
különösen
kimagasló
munkásságukkal
közvetlenül hozzájárultak Szentgotthárd
város fejlődéséhez;
c) azoknak, akik Szentgotthárd város, vagy
a magyar nemzet nemzetközi kapcsolatainak
és az együttműködés más formáinak
fejlesztésében
végzett
kiemelkedő
tevékenységükkel hozzájárultak a város
hírnevének,
tekintélyének
emeléséhez,
illetve a haza érdekeinek szolgálatához.
(2) A Szentgotthárd Város Díszpolgára címet
augusztus 20-a alkalmával a polgármester
adja át.
(3) A díszpolgár nevét a Díszpolgárok
könyvébe kell bejegyezni. A bejegyzés az
oklevél 13.§ (6) bekezdésében felsorolt
adatait tartalmazza. A bejegyzést a
polgármester és a díszpolgár írja alá.
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(2) A Szentgotthárd Városért kitüntetés:
Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett
címere gyöngyfehér színű háromszögletű
szalagon
függ,
amelyen
alul
a
„Szentgotthárd Városért” felirat található.
(3) Szentgotthárd Városért címmel 3
évente legfeljebb 1 személy és/vagy
közösség ismerhető el.
(4) A Szentgotthárd Városért kitüntető
címet 4a Szentgotthárdi Történelmi Napok
rendezvény alkalmával a polgármester adja
át.
„Szentgotthárd Közművelődéséért
Díj”
4. § (1) Adományozható azon személynek
és közösségnek, aki/amely kiemelkedő
eredményt ért el a közművelődési munka
irányításában, az ifjúság művelődéséért
végzett munkában, a közművelődés korszerű
formáinak és módszereinek kidolgozásában,
s mindezek mellett kitűnik a közéletben való
részvételével,
társadalmi
aktivitásával,
továbbá
magatartása
és
életvitele
példamutató.

(4) A díszpolgár a képviselő-testület külön
határozata
alapján
tagja
lehet
az
önkormányzatot képviselő delegációnak.

(2) A Szentgotthárd Közművelődéséért
Díj Szentgotthárd város babérkoszorúval
övezett
címere,
amelyen
alul
a
„Közművelődésért” felirat található.

(5) A díszpolgárt elhalálozásakor - családja
kívánságától függően - díszsírhely illeti meg.

(3) Szentgotthárd Közművelődéséért
Díjból évente legfeljebb 1 adományozható.

„Szentgotthárd Városért”

(4) A Szentgotthárd Közművelődéséért
Díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmával a
polgármester adja át.

3. § (1) Szentgotthárd Városért kitüntetés
adományozható azoknak a személyeknek 2
és/vagy
közösségeknek,
akik/amelyek
kiemelkedő
tevékenységükkel
jelentős
mértékben hozzájárultak Szentgotthárd város
társadalmi, gazdasági életének fejlődéséhez.

„Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”
5. § (1) Szentgotthárd Közszolgálatáért
Díj adományozható annak a személynek és
vagy közösségnek, aki/amely a város
3

2

4
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köztisztviselői szolgálatában hosszú időn át
kiemelkedő munkát végzett, vagy valamely
jelentős szellemi alkotással járult hozzá a
közszolgálat színvonalának emeléséhez, s
ezzel általános elismerést vívott ki az
ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők
körében.
(2) A Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj
Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett
címere, amelyen alul a „Közszolgálatért”
felírat található.
(3) Szentgotthárd Közszolgálatáért Díjból
évente legfeljebb 1 adományozható.
(4) A Szentgotthárd Közszolgálatáért
Díjat
a
polgármester
adja
át
a
Köztisztviselői-napon.
„Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
6. § (1) Adományozható azoknak a
személyeknek
és/vagy
közösségeknek,
akik/amelyek kiemelkedő eredményt értek el
az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában,
a tehetséggondozás területén, magas fokú
pedagógiai és szakmai felkészültségük
alapján élenjártak az újszerű és hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és
alkalmazásában,
valamint
példamutató
magatartást tanúsítanak a közösségi és
magánéletben.
(2) A Szentgotthárd Közoktatásáért Díj
Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett
címere, amelyen alul a „Közoktatásért”
felirat található.
(3) Szentgotthárd Közoktatásáért Díjból
évente legfeljebb 3 adományozható.
(4) A Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat
Pedagógus-nap alkalmával a polgármester
adja át.
„Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj”

2008. OKTÓBER 29.

7. § (1) Adományozható a város
egészségügyi és szociális ellátása érdekében
kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak,
gyógyszerésznek,
ápoló
és
kisegítő
személyzetnek, valamint példás értékű
munkát végző közösségnek.
(2) A Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj Szentgotthárd város
babérkoszorúval övezett címere, amelyen
alul az „Egészségügyért és Szociális
ellátásért” felirat található.
(3) Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj”-ból évente
legfeljebb 1 egészségügyben és legfeljebb 1
szociális ágazatban tevékenykedő személy
vagy közösség részesítő.
(4) A Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális ellátásáért Díjat Semmelweis-nap
alkalmával a polgármester adja át.
„Szentgotthárd Testnevelési és
Sportdíja”
8. § (1) Adományozható a város
érdekében
kifejtett
kiemelkedő
sportmunkáért,
vagy
nemzetközi
sportteljesítményért azon személyeknek,
vagy csapatnak közösségnek, aki/amely a
mérhető
teljesítmény
mellett
magatartásával is példaként állítható a
város közössége elé.
(2) Szentgotthárd Testnevelési és
Sportdíja
Szentgotthárd
város
babérkoszorúval övezett címere, amelyen
alul a „Sportért” felirat található.
(3) „Szentgotthárd Testnevelési és
Sportdíja”
kitüntetésből
évente
legfeljebb 1 adományozható.
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(4) 5A Szentgotthárd Testnevelési és
Sportdíját a Szentgotthárdi Történelmi
Napok
rendezvény
alkalmával
a
polgármester adja át.

(5) A díszoklevéllel pénzjutalom nem
jár.
Az adományozás rendje

Szentgotthárd Város Képviselőtestületének díszoklevele
8/A. §6 (1) Adományozható azoknak a
személyeknek és/vagy közösségeknek,
akik/amelyek elismerésre méltó módon
járultak
hozzá
Szentgotthárd
fejlődéséhez; tevékenységükkel pozitív
irányban járultak hozzá Szentgotthárd
ismertségéhez, öregbítették a település jó
hírnevét;
tevékenységük
eredményeképpen létrejöttek és/vagy
megerősödtek
emberi
közösségek;
munkájuk
eredményeképpen
megszerveződtek
olyan
társadalmi
események,
melyek
a
település
társadalmát erősebbé és egységesebbé
tették.
(2) Szentgotthárd Város Képviselőtestületének díszoklevelén Szentgotthárd
város babérkoszorúval övezett címere
látható, a kitüntetett neve és az elismerés
adományozását indokoló teljesítmény
leírása olvasható. Az oklevelet a
polgármester írja alá.
(3) A díszoklevélből évente legfeljebb
20 adományozható. Egy személy vagy
közösség ezt a kitüntetést több,
különböző
jellegű
tevékenységéért
többször is megkaphatja.
(4) A díszoklevelet a polgármester
elsősorban az augusztus 20-a alkalmából
rendezett ünnepségen adja át. A
képviselő-testület döntésének értelmében
ettől eltérő időpontban is átadható akkor,
ha ez indokolt. Az átadásra ebben az
esetben is ünnepélyes keretek között
kerülhet sor.

9. § (1) A kitüntető címek és díjak
adományozása
a
képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
(2)7 A kitüntető címek és díjak
odaítélésére a Szentgotthárd Város
Képviselő-testületének
Díszoklevele
kivételével ajánlásokat kell kérni a jelen
rendelet
9. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól.
(3) Ajánlásokat a polgármester kér az
ajánlásra jogosultaktól.
(4) Ajánlásra jogosultak:
–bármely cím és díj esetében a képviselőtestület tagja,
–bármely cím és díj esetében bármely
szentgotthárdi székhellyel bejegyzett civil
szervezet,
–bármely cím és díj esetében nevével,
lakcímével, aláírásával 50 szentgotthárdi
polgár,
–a jelen rendelet 4.§-a, 6.§-a és 7.§-a
esetében az érintett területen feladatokat
ellátó
önkormányzati
/kistérségi
fenntartásban
lévő,
Szentgotthárdon
működő intézmény vezetője,
–a jelen rendelet 8.§-a esetén bármely
önkormányzati/kistérségi
fenntartásban
lévő, Szentgotthárdon működő oktatási
intézmény vezetője, valamint
az
önkormányzat
területén
működő
sportegyesület vezetője,
–a jelen rendelet 5.§-a esetén Szentgotthárd
város jegyzője.
(5) A kitüntetésre javaslat csak írásban
tehető. A javaslatnak tartalmaznia kell a
személy életének, munkásságának és az

5
6

7
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adományozás alapjául szolgáló érdemeinek
ismertetését.
(6)8 Az ajánlásokat minden év április 30.
napjáig kell megtenni.
10. § (1) A beérkezett ajánlások alapján
javaslattételre jogosultak az Önkormányzat
által létrehozott bizottságok:
a) Szentgotthárd Város Díszpolgára cím
és Szentgotthárd Városért cím esetén a
kitüntetések és díjak odaítélésére létrehozott
társadalmi bizottság (a továbbiakban:
Társadalmi Bizottság),
b)9 Szentgotthárd Közművelődéséért Díj
esetén a képviselő-testület által létrehozott,
közművelődési kérdésekben
illetékes
állandó bizottság,
c)9 Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj
esetén a képviselő-testület által létrehozott,
jogi- és ügyrendi kérdésekben illetékes
állandó bizottság,
d)9 Szentgotthárd Közoktatásáért Díj
esetén a képviselő-testület által létrehozott,
közoktatási kérdésekben illetékes állandó
bizottság,
e)9 Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj esetén a képviselőtestület által létrehozott, egészségügyi és
szociális kérdésekben illetékes állandó
bizottság.
(2) A javaslattétel rendje: A bizottságok
az eléjük kerülő valamennyi javaslatot a
képviselő-testület elé terjesztik annak
megjelölésével, hogy a felmerülő ajánlások
közül kit/kiket tartanak alkalmasnak a
kitüntetésre.
10

10/A. §
(1) Szentgotthárd Város
Képviselő-testületének
Díszoklevelére
javaslatot a polgármester, bármely képviselő
és a képviselő-testület bármely állandó
8
9
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bizottsága tehet. A javaslatot olyan időben
kell megtenni, hogy azt a rendes testületi
ülésre határidőben elő lehessen terjeszteni. A
javaslatot írásban kell megtenni, a javaslatot
indokolni kell.
(2) A javaslat alapján
készült
előterjesztést az az állandó bizottság
tárgyalja, melynek feladatai közé tartozik az
elismerésre javasolt tevékenysége.
11. § A kitüntetések és címek odaítélése
tárgyában
a
határozatot
minősített
szótöbbséggel kell meghozni.
A Társadalmi Bizottságra 11és a
Szentgotthárd Városért címre vonatkozó
külön szabályok
12. § (1) A Szentgotthárd Város
Díszpolgára kitüntető cím és a Szentgotthárd
Városért
kitüntető
cím
odaítélésére
létrehozott Társadalmi Bizottság tagjaira a
képviselő-testület
bármely
állandó
bizottsága és a képviselő-testület bármely
tagja tehet javaslatot.
A társadalmi bizottság mindenkori elnöke: a
polgármester
által
erre
kijelölt
alpolgármester.
A bizottság tagjai: a testület mindenkori
állandó bizottságainak 1-1 tagja, továbbá
három, a képviselő-testület által felkért,
köztiszteletben álló szentgotthárdi polgár.
(2) A Társadalmi Bizottság működésére
az SZMSZ eseti (ad hoc) bizottságaira
irányadó szabályok vonatkoznak.
13. § (1) A kitüntető díjakkal oklevél,
díszjelvény és esetenként meghatározott
pénzjutalom, külföldi kitüntetett esetén
tárgyjutalom jár.
(2) A Szentgotthárd Városért kitüntető
cím és a díjak ismételt adományozására csak

9
9
9

10
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igénylő

esetben

(3) A kitüntető díjak megosztva is
adományozhatók. Ebben az esetben az
adományozottak mindegyike oklevelet kap,
a pénzjutalmat pedig egyenlő arányban kell
megosztani.
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(9) Az ajánlási listáról való jelölés során
nem kell figyelembe venni a felkerülés
időpontját.
19

(10) Az ajánlási lista tartalmazza:
– a sorszámot, az ajánlott személy nevét,
címét, a felkerülés időpontját,
– az ajánlási lista melléklete a 9. § (5)
bekezdése szerinti írásos javaslat.

(4) Ha a kitüntető díjban közösség csapat
részesül, kétszeres összegű pénzjutalom jár.
(5) hatályon kívül!
(6) Az oklevélnek tartalmaznia kell
a) az adományozó megjelölését,
b) kitüntetett nevét, foglalkozását,
c) az adományozás rövid indokolását és
keltét,
d) a polgármester aláírását, valamint a
képviselő-testület pecsétjét.
12

(7) A Szentgotthárd Városért címre
ajánlási listát kell összeállítani a 9. § (4) bek.
alapján ajánlásra jogosultak ajánlásai
alapján. 13Az ajánlási lista 14legalább 10
személyt és/vagy közösséget tartalmaz. Az
ajánlási listából kell kiválasztani azt a
legfeljebb három 15ajánlottat, akit az adott
évben
a
Társadalmi
Bizottság
a
Szentgotthárd Városért címre jelöl.
16

(8) Az ajánlási listát a Társadalmi
Bizottság vezeti. Évente december 31-ig
vezeti át a változásokat: törli az
elhalálozásokat és a tárgyévben kitüntetettet,
és helyükre kezdeményezi a jelen rendelet
eljárási rendje szerinti ajánlatkérést.
Az ajánlási listát minden év 17május 31-ig
kell teljes létszámra kiegészíteni.

20

(11) Hatályon kívül

21

(12) Hatályon kívül

22

(11) Ha az ajánlási listára nem érkezik
kellő számú ajánlás, azt minden esetben a
Társadalmi Bizottság egészíti ki a korábbi
években már jelölt, de a listára fel nem
került ajánlások közül.
23
(12) A Társadalmi Bizottságnak jogában áll
az ajánlási listáról való törlés, amennyiben
az ajánlási listán szerepelő személy vagy
közösség a kitüntetésre érdemtelenné válik.
Az érdemtelenség okait indokolni
A kitüntető cím és díj visszavonása
14. § (1) A kitüntető címet és díjat a
Társadalmi Bizottság, illetve az adott díj
adományozására
javaslattételi
joggal
felruházott bizottság kezdeményezésére a
képviselő-testület visszavonhatja, ha a
kitüntetett arra érdemtelenné válik. Az
érdemtelenség okait részletesen indokolni
kell.
(2) A képviselő-testület erre vonatkozó
határozata alapján a volt díszpolgár nevét a
Díszpolgárok könyvéből – az érdekelt
értesítése mellett - törölni kell.
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(3) A visszavonó határozathoz a
képviselő-testület minősített többséggel való
hozott döntése szükséges.
Módosuló jogszabályok
15.
§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési
szabályzatáról, valamint mellékleteiről szóló
9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet 42.§ (3)
bekezdése a következő szövegrésszel
egészül
ki:
(„Minősített
többség
szükséges”): „kitüntető címek és díjak
adományozásához.”
Vegyes rendelkezések
16. § (1) A kitüntetett személyekről és
közösségekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet. 24A kitüntetettek
névsorát a város honlapján közzé kell tenni.
(2) A kitüntető díjakkal járó jutalmak
fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves
költségvetésében kell biztosítani az 1.sz.
melléklet szerint.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2008. (X. 30.) ÖKT rendelete
a városi címer, zászló és a Szentgotthárd
név használatáról szóló,
többször módosított
3/1992. (IV. 24.) ÖKT. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet)
módosításáról
1.§ A Rendelet
hatályukat vesztik:

alábbi

rendelkezései

a) 5.§ (1) bekezdésének d) és j) pontja,
b) 5.§ (2) bekezdésének d) és g) pontja,
c) 5.§ (3) bekezdés b) pontjának „de
legfeljebb 1 évre” kitétele, valamint d) és e)
pontja,
d) 6.§-a,
e) 12.§ (3)-(5) bekezdései,
f) 14.§ (2) bekezdésének c) pontja, valamint
e) pontjának „más módon megszüntették”
kitétele,
g) 1. sz. melléklete.
2.§ A Rendelet egyebekben nem változik.

(3) Ez a rendelet a változásokkal egységes
szerkezetbe foglaltan 2008. november 1-jén
lép hatályba.
Kihirdetve: 2008. október 30-án.
1.sz. melléklet

Kitüntetettek díjazása:
Az
elismerésekhez
pénzjutalmak adhatók:

a

következő

-„Szentgotthárd Városért”
kitüntetés
100,-e/Ft/fő
- Szakmai díjak
80,-e/Ft/fő
-„Szentgotthárd Város Díszpolgára” cím
250,-e/Ft/fő
Az összegek bruttóban értendők!
24

Az Európai Unió jogának való megfelelés
3.§

Ez a rendelet a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Záró rendelkezések

4.§ Ez a rendelet 2008. november 1. napján
lép hatályba, rendelkezéseit a már
folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.
Kihirdetés: 2008. október 30-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2008. (X. 30.) ÖKT rendelete
A közterületek használatáról, rendjéről,
illetve a közterületek bontásáról és
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helyreállításáról, valamint a különböző
reklámhordozók elhelyezéséről
szóló 11/1999. (IV. 1.) ÖKT rendelet
(továbbiakban R.) módosításáról
1.§
A R. 1.§ (5) bek.f.) pontja a következők
szerint módosul:
(5) Hatósági szerződést kell kötnii:
f)Építési munkával kapcsolatos – építési
engedélyhez nem kötött – létesítmények,
valamint építmények, elhelyezéséhez,
tárolásához, építési munkák végzése esetén a
szükséges mértékű közterülethasználathoz,
közterületen való építési munkák
végzéséhrez.
(2) A R. e §-a egyebekben változatlaul
érvényes.
2.§
(1) A R. 1.§ (6) bek. c.) és d.) pontjának a
szövege a következők szerint módosul:
(6) Nem kell hatósági szerződés:
c) Magánszemélyek részére szállított tüzelő
közterületen való tárolásához, ha annak
időtartama nem haladja meg az egy hónapot,
3.

2008. OKTÓBER 29.
d) építőanyag és törmelék közterületen
történő tárolásához, rakodásához, ha annak
időtartama nem haladja meg az egy hetet.
(2) A R. e §-a egyebekben változatlanul
érvényes.
3.§
(1) A R. 1.§ (7) bekezdés b.) pontjának
szövege a következők szerint módosul:
(7) Nem adható közterület-használati
hozzájárulás:
b)Olyan járdaszakaszra, ahol a közterületen
elhelyezni tervezett létesítmény a gyalogos
közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos
észlelését akadályozná.
(2) A R. 1.§ (7) bekezdés szövege a
következő j.) ponttal egészül ki:
j.) építőanyag és törmelék közterületen
történő tárolásához, ha annak időtartama
meghaladja az egy hetet.
(3) A R. e §-a egyebekben változatlaul
érvényes.
4.§
(1) A R. 2. számú melléklete 1. Táblájának
3. sora a következők szerint módosul:

Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja
szerinti építési munkával kapcsolatos
közterület-használat esetén, továbbá
tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén

(2) A R. ezen táblázata egyebekben
változatlanul érvényes.
5.§
(1) A R. jelen rendelettel nem érintett
részei változatlanul érvényesek.
(2) Ez a rendelet 2008. november 01.
napján lép hatályba.
Kihirdetve: 2008. október 30-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2008.(X. 30.) ÖKT. rendelete

90

65 Ft/m2/hó

Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeiben az élelmezési
nyersanyagnormák megállapításáról szóló
22/2004.(VI.25.) sz. rendelet (továbbiakban
Rendelet) módosításáról
1.§
A Rendelet címe az alábbiak szerint
módosul:
„Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeiben az élelmezési térítési díjak
megállapításának szabályairól szóló
rendelet.”
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2.§
A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„A térítési díj
3.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell
fizetni.
(2) A térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
amennyiben
jövedelemmel
nem
rendelkezik a tartására, gondozására
kötelezett személy,
b) gyermekek, tanulók esetében a szülői
felügyeleti joggal rendelkező törvényes
képviselő köteles megfizetni.
(3) A térítési díj alapja: az élelmezési
nyersanyagnorma egy igénybe vevőre jutó
napi összege.
(4) A nyersanyagnorma mértékét a
67/2007.(VIII.10.)
GKM-EüM-FVMSZMM együttes rendelet melléklete
figyelembe vételével a Fenntartó külön
döntésében határozza meg.
(5) A térítési díj kiszámítása:
a) a 2.§ a) pontjában meghatározott
ellátottak esetében a fizetendő térítési díj
a
Fenntartó
által
meghatározott
nyersanyagnorma
ÁFÁ-val
növelt
összege és az igénybe vett napi étkezések
számának
szorzata
azzal,
hogy

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
236/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
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amennyiben az ellátott más jogszabály
alapján kedvezményre jogosult, a térítési
díj ennek figyelembe vételével kerül
megállapításra.
b) a 2.§ b) pontjában meghatározott
ellátottak esetében a fizetendő térítési
díjat külön önkormányzati rendelet
állapítja meg.
c) a 2.§ c) pontjában meghatározott
ellátottak esetében a fizetendő térítési díj
a
Fenntartó
által
meghatározott
nyersanyagnorma rezsiköltséggel és
ÁFÁ-val növelt összege és az igénybe
vett napi étkezések számának szorzata.
(6) A rezsiköltség mértéke a 2.§ d) pontjában
meghatározott
vállalkozó
és
az
Önkormányzat közötti szerződésben
kerül meghatározásra”
3.§
A Rendelet 1. sz. melléklete hatályon kívül
kerül.
4.§
A Rendelet egyebekben nem változik.
5.§
A jelen rendelet 2009. január 1-én lép
hatályba.
Kihirdetve: 2008. október 30-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megismerte és elfogadja
a Polgármesteri Hivatal 2007. október 1-től
2008. szeptember 30-ig terjedő időszakot
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bemutató hatósági tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
237/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Lakáskoncepció
felülvizsgálatáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
lakáskoncepcióját az Előterjesztés 1.
számú melléklet szerinti, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglaltan fogadja
el.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Műszaki Iroda
238/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „A kábítószer-fogyasztás
elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon”
című beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős a közlésért:
Dr. Krajczár Róbert irodavezető
239/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városi Gondozási
Központ által működtetett Támogató
Szolgálat
szakmai
programjainak
módosítását az előterjesztés 3. számú
melléklete szerint jóváhagyásra javasolja
a fenntartó Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa számára.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városi Gondozási
Központ által működtetett Közösségi
Pszichiátriai
alapellátás
szakmai
programjainak
módosítását
az
előterjesztés 4. számú melléklete szerint
jóváhagyásra javasolja a fenntartó
Szentgotthárd
Város
és
Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa számára.
Határidő: azonnal
Felelős: a Társulási Tanács elé terjesztéséért:
Dr. Gábor László irodavezető
2.

240/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy fontosnak tekinti az
időskorúak önszerveződésének támogatását,
ezért egyetért azzal, hogy Szentgotthárd
Városban Idősügyi Tanács működjön.
Az
Idősügyi
Tanács
működésével
kapcsolatos szabályzatot az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Idősügyi Tanács
tagjait az alábbiak szerint határozza meg:
Szentgotthárd Város Polgármestere,
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság
elnöke,
Városi Gondozási Központ vezetője,
Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub által delegált
tag,
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik
Egyesülete által delegált tag,
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület által
delegált tag.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
polgármestert, hogy
az Idősügyi
Tanácsban résztvevő szervezeteket kérje
fel tag delegálásra.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester

3.

4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy működjön közre az Idősügyi
Tanács megalakulásában, nyújtson segítséget
a Tanács ügyrendjének kialakításához.
Határidő:
2008. december 31.
Felelős:
Dr. Csanaki Eszter aljegyző
241/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dr. Hevesi András
képviselői megbízatásának megszűnése
miatt az Egészségügyi, Szociális és Jogi
Bizottságban megüresedett helyre bizottsági
tagnak 2008. november 01. napjától Ódor
Dénes Gábor képviselőt választja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
242/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárdi
Integrált Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
iskolaszék
megalakítását
előkészítő
bizottságába
Somogyi
Pétert,
a
Polgármesteri Hivatal oktatási ügyekkel
foglalkozó ügyintézőjét delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
243/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városi Diáksport
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Egyesület középtávú diáksport-tervének
kiegészítését megismerte, annak
megvalósítását támogatja. A Képviselőtestület jóváhagyja az Előterjesztés 1. sz.
mellékletében foglalt támogatási szerződést
egyben felhatalmazza Viniczay Tibor
polgármestert a megállapodás aláírására.
Egyúttal a DSE elnökét felkéri, hogy a DSE
középtávú terveinek megvalósítása
érdekében tett lépésekről évente kétszer:
február 28-ig és október 31-ig adjon
tájékoztatást Szentgotthárd Város
Önkormányzata részére.
Határidő: a közlésre és aláírásra azonnal, az
évi kétszeri tájékoztató elkészítésére minden
év február 28-ig, október 31-ig.
Felelős:
a szerződéskötés kapcsán Viniczay Tibor
polgármester, Kovács László elnök
Jakabné Palkó Edina irodavezető
a tájékoztató kapcsán DSE elnöke
244/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
város
Önkormányzatának
Képviselő – testülete az „Iskolai konyhák és
büfék ellenőrzésének tapasztalatai” című
Jelentést megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul veszi. A rendszeres ellenőrzéseket a
jövőben is folytatni kell.
Határidő: a következő ellenőrzés elvégzésére
2009. április 15-ig
Felelős: Dr. Csanaki Eszter aljegyző

245/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ,,A Pannon Kapu
Kulturális
Egyesülettel
megkötött
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálata” című napirendi pontot a
novemberi
képviselő-testületi
ülésen
újratárgyalja azzal, hogy az előterjesztésben
részletesen foglalkozni kell a művészeti
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csoportok kapcsán felmerült kérdésekkel és
felvetésekkel.
Határidő: 2008 novemberi testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
246/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
–
testülete jóváhagyja a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának 2009. évi
belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés
3. számú melléklete szerint.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Doncsecz Gábor Belső ellenőr
247/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás) alapító okiratát az előterjesztés
szerinti
tartalommal
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a
Társulási megállapodás aláírására.
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
javasolja Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulásának, hogy
Labritz Béla képviselőt delegálja a Társulás
Társulási Tanácsába.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a projekt javaslatot
az előterjesztés és mellékletei szerinti
tartalommal elfogadja.
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Társulás
díjpolitikáját.
A
Társulás
megalakításához
fizetendő
alapító
vagyonrészt 40,- Ft/fő/év összegben,
valamint 2009. évben a működési
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hozzájárulást 300.- Ft/fő/év nagyságban
a hulladékkezelési közszolgáltatóval
kötött megállapodás szerint az éves
hulladékkezelési
díjba
beépített
összegből biztosítja.
5.) A projekttel kapcsolatban felkéri a
Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
az
önkormányzati
érdekek
érvényre
jutásának
figyelemmel
kísérése
érdekében a Műszaki Irodából egy
felelős személyt jelöljön ki a projekt
koordinálására.
Határidő: a határozat közlésre azonnal
Felelős:
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Fekete Tamás műszaki irodavezető
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
248/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Civil
Fórum részére az Egészség Érték című
rajzverseny és vetélkedő győzteseinek
jutalmazásához valamint a Civil Szervezetek
VIII.
Baráti
Találkozójának
megszervezéséhez kért támogatást a
jelenlegi költségvetési helyzetre való
tekintettel nem tud nyújtani.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Cziráky László elnök
Jakabné Palkó Edina irodavezető
249/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2009. január 1. és 2009.
december 31. között a fenntartása alatt álló
intézményben az intézményi térítési díj
alapjául
szolgáló
élelmezési
nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet
szerint határozza meg.
Határidő: közlésre azonnal
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Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2009.
január 1.
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
Bedics Sándor Intézményvezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2009.
január 1. és 2009. december 31. közötti időre
az intézményi térítési díjak alapjául szolgáló
nyersanyagnormákat az Előterjesztés 2. sz.
melléklet szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
250/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szabadsági téri liget
rekonstrukciójának
és
átépítésének
megvalósítása érdekében a NYDOP-20073.1.1/D. pályázaton elnyert pályázati összeg
kapcsán – tekintettel a megítélt alacsony
támogatási intenzitásra és a megnövekedett
önrészre – a rekonstrukció és átépítés
megvalósítását nem támogatja.
Határidő: 2008. november 7.
Felelős: Takáts József projektmenedzser
251/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja,
hogy
a
Szentgotthárd
városrészein szennyvízcsatorna – hálózat
kiépítése kapcsán a pályázati úton történő
megvalósítás érdekében elsősorban az
Interreg osztrák-magyar pályázat keretében
kíván indulni, amennyiben ennek feltételei
fennállnának. Ezt a lehetőséget meg kell
vizsgálni,
az
Önkormányzat
annak
eredményétől függően nyújt csak be
ismételten pályázatot a majdan kiírásra
kerülő KEOP keretében.

2008. OKTÓBER 29.
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő – testülete
ezzel egyidejűleg az ugyanezen tárgyban
meghozott 104/2008. számú határozatát
visszavonja.
Határidő: 2008. november 03. (2008.
december 01.)
Felelős:
Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő csoport
252/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2508/2
hrsz-ú, 1883 m2 területű, 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) ismételten
meghirdeti eladásra.
Az eladási ár bruttó 1.550.000.- Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2008.
november 11.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó
árának 10 %-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. novemberi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület
a legjobb ajánlattevő javára dönt.
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Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan
felmerülő költség a vevőt terheli.
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
pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem
érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok)
nem értékelhető(k).
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
254/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szentgotthárdi
1400/25 hrsz-ú ingatlanból kiméretésre
kerülő, jóváhagyott területrészt bruttó
1.100.- Ft/m2 áron értékesíti. A telekhatár
módosításához
szükséges
változási
vázrajzok
elkészíttetése
az
ezzel
kapcsolatosan felmerült költségek fele a
kezdeményező,
Szentgotthárd,
Pável
Ágoston lakótelep 2. szám alatti társasházi
tulajdonosokat terheli.
A szerződéskötésre csak akkor kerülhet sor,
ha a változási vázrajz elkészülte után az
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001.
(II.1.) ÖKT rendelet 1. sz. mellékletének
módosítását a Képviselőtestület jóváhagyta.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
255/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3927
hrsz-ú, 645 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület művelési ágú, belterületi
ingatlant, az Önkormányzat vagyonáról
szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2)
bekezdés szerint a helyben szokásos módon
(Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtáblája,
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Városi TV, helyi honlap) meghirdeti
eladásra.
Az eladási ár bruttó 1.411.200.- Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2008.
november 11.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó
árának 10 %-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. novemberi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület
a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan
felmerülő költség a vevőt terheli.
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
pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem
érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok)
nem értékelhető(k).
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
256/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az István király utca,
Kossuth L. utca, Széll Kálmán tér, valamint
az AQUAPARK és környezete szabályozási
területének határa által megállapított
tömbterületre elkészített, az előterjesztés
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mellékletei szerinti programtervvel egyetért
azzal, hogy a 17 hrsz-ú útnak a tervezett
gépkocsi parkolóhely bejáratáig a megfelelő
szélességét a szabályozási terv oldja meg.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
257/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Széll K.
tér 17. fsz. 2. sz. alatti 30/A/3 hrsz-ú, 49 m2
alapterületű, 1 szobás komfort nélküli lakás
megvásárlására Gáspár István és Gáspárné
Hári Tünde Szentgotthárd, Széll K. tér 17.
fsz. 3. szám alatti lakosok által benyújtott
kérelmet nem támogatja, a lakást nem
értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
258/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
170/2008.
sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy
a Vasi Volán Zrt. Szombathely, Körmendi út
92., és az Önkormányzat közt 2002. március
20-án kelt és azóta módosított, a
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. szám alatti
1572. hrsz. alatt nyilvántartott autóbusz
állomásra vonatkozó bérleti szerződés 2.
pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.)a.) A Szerződő felek a bérlemény
bérleti díját bruttó 1836 Ft/m2/hó
összegben határozzák meg, melyet évente a
tárgyév március 31-ig a KSH által kiadott
éves infláció mértékéig megemelik.
b.) A Szerződő Felek úgy állapodnak
meg, hogy az önkormányzat hozzájárul
ahhoz, hogy a Bérlő a bérleti díj
megfizetésének elengedése fejében a

2008. OKTÓBER 29.
Szentgotthárd - Zsida - Zsidahegyi
autóbuszjáratot a jelen szerződésmódosítás
időpontja
szerinti
járatsűrűséggel
közlekedteti.
c.) A Bérbevevő a bérleményben és
annak közvetlen környezetében a következő
munkálatokat köteles elvégezni: a környező
járdákat és területeket rendben tartani, a
szükséges javítást elvégezni (Pl. épületen
kívüli részjárdák, járdaszegélyek, autóbusz
beálló helyek és a parkosított környezet
karbantartása, javítása, stb.). Az elvégzendő
munkálatokról minden év márciusában az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Műszaki irodájával köteles egyeztetnie.
Erről a Szerződő felek évente közösen
jegyzőkönyvet vesznek fel.
d.) Amennyiben a bérlő a vállalt
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az
éves bérleti díjat 30 napon belül köteles
megfizetni.”
A Bérleti szerződés többi pontja
egyebekben változatlan marad.
Határidő
a közlésre azonnal,
a szerződésmódosításra 2008. november 25.
az elvégzendő munkálatok éves egyeztetése
és erről jelentés készítése minden év
márciusi testületi ülésre
Felelős:
Fekete Tamás műszaki irodavezető, Tófeji
Zsolt vezető-tanácsos
259/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll
K. tér 17. szám alatti 23 m2-es
üzlethelyiségre
vonatkozó
PERFECT
CHANGE KFT-vel (ügyvezető: Németh
Norbert, cég székhelye: 1091 Budapest,
Üllői u. 131., cégj.sz.: Cg-01-09-738389,
adósz.: 13289768-2-43) fennálló bérleti
szerződést úgy módosítja, hogy a bérlő a
jelenlegi PERFECT CHANGE KFT helyett
ugyanezen kft tulajdonosainak tulajdonát
képező PERFECT CHANGE TEAM KFT.
(ügyvezető: Németh Norbert, cég székhelye:
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1213 Budapest, Badacsonyi u. 88., cégj.sz.:
01-09-897054, adósz.: 14284560-2-43)
legyen.
Határidő: a közlésre azonnal, a Szerződés
módosítására : 2008. november 14.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
260/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem járul hozzá a
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
tulajdonát képe szentgotthárdi 1396/1 és
1400/25 hrsz-ú ingatlanon - Soós Szilárd
Szentgotthárd Árpád u. 7. sz. alatti lakos
által bérelt területen – lévő „Viktória
vendéglőben” II. kategóriás játékterem
üzemeltetéséhez, és az Előterjesztés 2. és 3.
sz. mellékletben szereplő Tulajdonosi
Hozzájárulás aláírásához.
Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
261/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi pályázati célok
megvalósításának finanszírozására összesen
40.326 e/Ft rövid lejáratú, forint alapú hitel
felvételét engedélyezi:
a.) Tóth Árpád utca – Zöld Mező utca –
Vakarcs K. utca burkolat-felújításának
finanszírozására (NYDRFT: TEÚT-2008.
pályázat) 19.397 e/Ft, ebből támogatást
megelőlegező hitel 9.000 e/Ft, fejlesztési
célú rövid lejáratú hitel 10.397 e/Ft.
b.)„Szentgotthárd illegális hulladéklerakók
felszámolása” célú projekt finanszírozására
(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázata környezetvédelmi és vízügyi
előirányzatok) 6.929 e/Ft, ebből támogatást
megelőlegező hitel 5.000 e/Ft, fejlesztési
célú rövid lejáratú hitel 1.929 e/Ft.
c.) a Szentgotthárd Pável Ágoston lakótelepi
játszótér felújítására (NYDRFT: HÖF CÉDE

2008. OKTÓBER 29.
előirányzat) 7.000 e/Ft, ebből támogatást
megelőlegező hitel 4.200 e/Ft, fejlesztési
célú rövid lejáratú hitel 2.800 e/Ft.
d.) a Szentgotthárd Várkerti játszótér
felújítása II. ütem felújítására (NYDRFT:
HÖF CÉDE előirányzat) 7.000 e/Ft, ebből
támogatást megelőlegező hitel 4.200 e/Ft,
fejlesztési célú rövid lejáratú hitel 2.800 e/Ft.
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
262/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
képviselő – testülete a Gotthárd–Therm kftbe való ingatlanapportálás kapcsán a
következőkről határoz:
A szentgotthárdi 12/1 helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú ingatlannak a
Gotthárd–Therm Kft-be való apportálásáról
végleges döntést azt követően hoz, miután az
ingatlanra rájegyzett jelzálogjog jogosultja
(az Erste Bank Hungary Nyrt) nyilatkozik
arról, hogy a terület apportálását tudomásul
veszi és helyette további ingatlanfedezetet
igényel-e
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatától. Ezzel egyidejűleg meg
kell vizsgálni a kft törzstőkén felüli
vagyonának a mértékét is.
Ennek tisztázását követően tér vissza erre a
témára a Képviselő - testület.
Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselő–testülete a termálfürdővel és a
térség
idegenforgalom-fejlesztésével
kapcsolatos beruházások koordinálására,
előkészítésére, annak bonyolítására a
koordinátor
szerepével
kapcsolatos
javaslatának végrehajtását felfüggeszti azzal,
hogy a most lemondott felügyelő bizottsági
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tagok helyére a Felügyelő Bizottságba
kerülő új tagokkal javasol kiépíteni egy
olyan kapcsolatrendszert, ami a megfelelő
mindennapi információcserét biztosítja.
Határidő: 2008. novemberi testületi ülés
Felelős: a kidolgozásért és előterjesztésért
Viniczay Tibor polgármester
263/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
I.
számú
háziorvosi
körzet
helyettesítésének
idejére jóváhagyja a Rendelőintézet
Szentgotthárd intézmény alkalmazotti
létszámának bővítését azzal, hogy a
létszámbővítés során engedélyezett 2 fő
az I. számú háziorvosi körzetben,
közalkalmazottként látja el feladatait az
alábbiak szerint:
1 fő a körzeti ápolónő napi 6 órában
1 fő az orvos-asszisztens napi 4 órában.
Határidő: a határozatban foglaltak szerint
Felelős:
Dr. Mesterházy
főorvos

Mária

intézményvezető

2008. OKTÓBER 29.
Bauer Gabriella ügyintéző
2. Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
I.
számú
háziorvosi
körzet
folyamatos
finanszírozásához 2008. novemberben:
860.000.-Ft-ot, míg 2008. decemberben
520.000.-Ft-ot biztosít az általános
tartalék terhére.
Határidő: a határozatban foglaltak szerint
Felelős:
Dr. Mesterházy Mária intézményvezető
főorvos
Jakabné Palkó Edina irodavezető
Bauer Gabriella ügyintéző
264/2008. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium Alapító Okiratának
egységes szerkezetbe foglalását – az 1.
számú melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Bedics Sándor igazgató
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