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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

3/2009. (II. 25.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi 3.
költségvetéséről.

4/2009. (II. 25.) ÖKT r. A költségvetéshez kapcsolódó egyes rendeletek 8.
módosításáról.

5/2009. (II. 25.) ÖKT r. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (II. 25.) 9.
ÖKT rendelet módosításáról.

6/2009. (II. 25.) ÖKT r. A helyiségek bérletéről szóló 15/1994. (V. 19.) ÖKT 10.
rendelet módosításáról.

7/2009. (II. 25.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában 10.
lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek és terü-
leteinek bérleti díjáról szóló 16/1995. (IV. 27.) ÖKT
rendelet módosításáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

26/2009. (II. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi 11.
költségvetési rendelet-tervezete.

27/2009. (II. 25.) A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, közcélú, 12.
közhasznú munkák alakulása, munkahelyteremtés 
lehetőségei.

28/2009. (II. 25.) A Városi Televízió helyzetének áttekintése – különös 12.
tekintettel a jövőbeni működési formájának meghatá-
rozására.

29/2009. (II. 25.) A Játékvár Óvoda nyári zárva tartása. 13.
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30/2009. (II. 25.) Móra Ferenc Városi Könyvtár 2009. évi munkaterve. 13.

31/2009. (II. 25.) Közoktatási intézményátszervezés 2009. 14.

32/2009. (II. 25.) A Városi Gondozási Központ vezetőjét érintő munka- 14.
jogi változások.

33/2009. (II. 25.) III. Béla Szakképző Iskola feladat ellátási rendszer- 14.
vizsgálata.

34/2009. (II. 25.) Intézményi pályázat /Takács J AMI/ benyújtásához 
                                                hozzájárulás                                                                         15.

35/2009. (II. 25.) A Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumi tagsága. 15.

36/2009. (II. 25.) Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása – köz- 15.
foglalkoztatás.

37/2009. (II. 25.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 15.
térítési díja.

38/2009. (II. 25.) A távhőszolgáltatás költségcsökkentési lehetőségei.16.

39/2009. (II. 25.) Düh Imre Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 64. szám 16.
alatti lakos kérelme.

40/2009. (II. 25.) Eladási ár meghatározása (Pável Ágoston lakótelep 1. 16.
szám alatti lakosok ügye).

41/2009. (II. 25.) Ingatlanvásárlási kérelem (Fuisz Géza). 16.

42/2009. (II. 25.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 17.
lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a hátralékok
behajtásáról tett intézkedésekről.

43/2009. (II. 25.) Önkormányzati bérlakások értékesítése. 17.

44/2009. (II. 25.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződé- 18.
seinek és díjainak felülvizsgálata.

45/2009. (II. 25.) Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 18.
támogatása.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

3/2009. (II. 26.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2009. évi költségvetésről

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  (továbbiakban 
Képviselő-testület)  az  államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 
(továbbiakban  Áht.)  65.§-a  és  a  Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 
2008. évi  CII. törvényben foglaltak alapján 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
2009.  évi  költségvetéséről  és 
gazdálkodásáról  a  következők  szerint 
rendelkezik:

1.§
A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Képviselő-
testületre  és  annak szerveire,  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  intézményeire, 
valamint  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzatokra.

2.§
(1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 2009. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 2.243.514 e/Ft-
ban,  azaz  Kétmilliárd-
kétszáznegyvenhárommillió-
ötszáztizennégyezer forintban,
b.)  bevételi  főösszegét  (hitelfelvétel 
nélkül)  1.797.168  e/Ft  azaz 
Egymilliárd-
hétszázkilencvenhétmillió-
százhatvannyolcezer forintban, 
c.)  hiányát  446.346  e/Ft-ban,  azaz 
Négyszáznegyvenhatmillió-
háromszáznegyvenhatezer  forintban 
állapítja meg.

(2) A költségvetés  összevont  mérlegadatait 
az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)  A költségvetési  évben  létrejött  bevételi 
többlet felhasználásáról a Képviselő-testület 
dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel 
történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani 
kiegészítő támogatás elnyerésére.

3.§
(1)  A  rendelet  2.§  (1)  bekezdésben 
meghatározott bevételi főösszeg forrásait és 
azok  összegét  a  rendelet  2.sz.  és  4.sz. 
mellékleteiben  részletezettek  alapján  az 
alábbiak szerint határozza meg:
 I. Működési bevételek: 693.296 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek

              101.765 e/Ft
2.  Önkormányzatok  sajátos  működési 
bevételei                  591.531 e/Ft

2.1. Helyi adók    445.000 e/Ft
2.2. Átengedett központi adók
               144.531 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok

       2.000 e/Ft

II. Támogatások:             337.535 e/Ft
1.  Önkormányzatok  költségvetési 
támogatása     337.535 e/Ft

1.1. Normatív támogatások
              248.964 e/Ft
1.2. Központosított előirányzatok

      1.712 e/Ft
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.
                   86.859 e/Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:
           239.500 e/Ft

1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.
           200.500 e/Ft

2.  Önkormányzatok  sajátos  felh.  és 
tőkebevételei      38.900 e/Ft 
3. Pénzügyi befektetések bevételei

    100 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:
            188.071 e/Ft
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1. Támogatásértékű működési bevétel
164.571 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz
        133.805 e/Ft

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
          23.500 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök
          38.766 e/Ft

1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről
          28.777 e/Ft

2.  Felhalmozási  célú  pe.  átvétel  államh. 
kívülről             9.989 e/Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:

        300.000 e/Ft

VI. Hitelek: 446.346 e/Ft
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

       357.372 e/Ft
2.  Felhalmozási  célú  hitel, 
kötvénykibocsátás 88.974 e/Ft

Összes bevétel:     2.243.514 e/Ft.

4.§
A  rendelet  2.§  (1)  bekezdésében 
meghatározott  kiadási  főösszeg  címenkénti 
és  kiemelt  előirányzatok  szerinti 
részletezését  a  rendelet  2.sz.  és  3.sz. 
mellékletei tartalmazzák.

5.§
A  képviselő-testület  az  Önkormányzat 
kiadási főösszegén belül:
a)  működési,  fenntartási  kiadási 
előirányzatra 1.364.991 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadási előirányzatra

    541.281 e/Ft-ot,
c) felújításra 3.000 e/Ft-ot,
d) tartalékra 33.049 e/Ft-ot,
e) Hitel törlesztésre 301.193 e/Ft-ot 
határoz meg.

6.§
(1)  Az  5.§  a)  pontban  szereplő  kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők:

- személyi juttatások előirányzata
          418.579 e/Ft

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata
          141.024 e/Ft

- dologi kiadások előirányzata
          371.472 e/Ft

- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
              1.225 e/Ft

- speciális célú támogatás előirányzata
           432.691 e/Ft

Működési, fenntartási kiadás előirányzata 
összesen:  1.364.991 e/Ft.

(2)  Az  5.§  b)  pontjában  szereplő  kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők:
- Beruházások önkormányzati

    117.441 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás

    409.500 e/Ft
- Dologi kiadás

      14.340 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:

   541.281 e/Ft

(3) Felújítások
        3.000 e/Ft

(4) Hitel törlesztés
    301.193 e/Ft

(5)  Az  5.§  d)  pontjában  szereplő  kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem 
tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez

3.500 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete

   500 e/Ft
katasztrófa alap

1.000 e/Ft
általános tartalék 

2.000 e/Ft

A Képviselő-testület céltartalékot képez
            29.549 e/Ft  összegben,

az alábbiak szerint:
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a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés
               538 e/Ft

b) Kiegészítő tám. ingyenes tankönyvell.
            1.330 e/Ft 

       ált. tankönyvell.
   479 e/Ft

c)  Pedagógus,  Semmelweis,  köztisztviselői 
napra    300 e/Ft
d) Pályázati alap működési: 

            1.000 e/Ft
e) Intézményi karbantartások (50 e/Ft felett)

            1.000 e/Ft
f) Diáksporttal kapcsolatos feladatok  

   202 e/Ft
g) Pannon Kapu rendezvénykeret

            1.000 e/Ft
h) Környezetvédelmi alap

                          1.000 e/Ft
i.)  Pályázati alap felhalmozási 

          10.000 e/Ft
j.) út-, híd felújítás pályázati önrész 

                      10.000 e/Ft
k) Szakképzés Szervezési Társulás (TISZK) 
műk.tám.        1.700 e/Ft
l) Segélyek önrész

1.000 e/Ft

(4)  A céltartalékban  tervezett   29.549  e/Ft 
felhasználása a következők szerint történik:
a),  b)  f)  központi  támogatás 
finanszírozásakor,
c), g) rendezvényt követően,
d) i) j) pályázat elnyerését követően,
e) számla esedékességekor,
h) Testületi döntést követően,
k)  TISZK  Társulási  Tanácsának  döntését 
követően,
l)  költségvetésben  tervezett  előirányzat 
hiánya esetén.

7.§
Az  5.§-ban  és  a  6.§-ban  szereplő 
előirányzatokat költségvetési szervenként és 
feladatonként  a  rendelet  2.sz.  és  3.sz. 
melléklete tartalmazza.

8.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 
működési  kiadásaira  1.129.757  e/Ft 
előirányzatot  hagy  jóvá.  A  tervezett 
előirányzatból 293.938 e/Ft-ot az igazgatási 
feladatokhoz, míg 360.519 e/Ft-ot a Hivatal 
által ellátott működési jellegű feladatokra és 
208.746  e/Ft-ot  a  részben  önálló 
intézmények működési  feladataira,  266.554 
e/Ft-ot  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 
szentgotthárdi  intézmények 
finanszírozásához biztosítja.

9.§
A  Képviselő-testület  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzatok  költségvetésének  bevételi 
és  kiadási  főösszegét  a  kisebbségi 
önkormányzatok  által  hozott  határozatok 
alapján az alábbiak szerint rögzíti:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:

571 e/Ft
a NKÖ 1/2009. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:

 571 e/Ft
a SZKÖ 1/2009. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:

 571 e/Ft
a CKÖ 4/2009. sz. határozata alapján
A  kisebbségi  önkormányzatok  összevont 
mérleg  adatait  önkormányzatonként  az  1/c 
melléklet tartalmazza.

10.§
Az önkormányzat az állami költségvetésből 
intézményi  feladatmutatóhoz,  vagy 
népességszámhoz  kötődően,  illetve  kötött 
felhasználással,  központosított 
előirányzatként  összesen  251.416  e/Ft 
normatív állami támogatásban részesül, ill. a 
szociális  juttatásokhoz  kapcsolódóan 
tervezető  normatív  kötött  felhasználású 
támogatás  86.119 e/Ft  a  4.sz.  és  a  4/a.  sz. 
melléklet szerint.
A normatív állami támogatásból 13.614 e/Ft 
nem kerül folyósításra.
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11.§
A Képviselő-testület a költségvetési szervek 
létszámkeretét  a  6.sz.  mellékletben  2009. 
január 1-én 152 főben rögzíti.
A létszámkeretből  46  fő  pedagógus,  57  fő 
köztisztviselő  munkakörben  foglalkoztatott. 
A  költségvetési  szervek  a  költségvetési 
rendelet 11.§-ban jóváhagyott létszámkeretet 
nem léphetik túl.

12.§
A  Képviselő-testület  a  köztisztviselői 
illetményalapot  2009.  január  1-2009. 
december 31-ig 38.650,- Ft-ban  rögzíti.

13.§
A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. 
tv.  71.§  (3)  bekezdése  alapján  –  gördülő 
tervezésként  –  2009-2011.  évi  bevételi  és 
kiadási  főösszegek  címenkénti  és  kiemelt 
előirányzatait  a  rendelet  1/b  mellékletében 
bemutatottak szerint állapítja meg. 

14.§
(1) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 
központi  költségvetés  által  támogatott 
feladatokra  a  2008.  évi  CII.  törvény  5.sz. 
melléklete szerint.

(2)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  357.372  e/Ft  erejéig 
folyószámla hitel felvételére.

(3) A Képviselő-testület a 14.§ (1) bekezdése 
szerinti  pályázatok  eredményének 
ismeretében  dönt  pótköltségvetés 
készítéséről,  illetve  a   357.372  e/Ft-ot 
meghaladó működési célú hitel felvételéről.

(4) A költségvetésben tervezett felhalmozási 
célú  hitel  felvételéről  a  Képviselő-testület 
dönt.

15.§
A  2008.  évi  pénzmaradványból  az 
intézményeket nem illeti meg:

a)  a  költségvetési  szervek 
pénzmaradványának  elszámolása  során  az 
alaptevékenységgel  összefüggő  támogatás 
értékű  bevételek  (intézményi  ellátási  díjak) 
módosított előirányzatát meghaladó többlete, 
valamint  az  ellátotti  létszám csökkenésével 
arányosan  csökkenő  kiadási  előirányzat 
maradvány elvonásra kerül,
b)  a  Rendelőintézet  2009.  évi  TB. 
finanszírozási  többletbevételével  az 
intézmény  önkormányzati  támogatását  év 
közben csökkenteni kell,
c)  a  közüzemi  díj  (fűtés,  világítás,  víz) 
előirányzat  maradványa,  valamint  a 
meghatározott  célra  adott  (egyszeri) 
előirányzat maradványa.

16.§
(1)  Az  év  közben  engedélyezett  központi 
pótelőirányzatok  felosztásáról  –  ha  az 
érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület 
dönt, a költségvetési rendelet módosításával.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  nem  szereplő 
központi  pótelőirányzatok  miatti 
költségvetési  rendelet  módosítását  a 
negyedévet  követő  első  Képviselő-testületi 
ülésre kell beterjeszteni.
(3)  Az  önkormányzat  és  a  felügyelete  alá 
tartozó  költségvetési  szervek  költségvetését 
rendeletmódosítással  –  a  Képviselő-testület 
változtathatja meg.
A  költségvetési  szervek  kiemelt 
előirányzatait  csak  a  Képviselő-testület 
módosíthatja.
Az  önálló  költségvetési  szervek  a 
Polgármesteri  Hivatallal  a  tárgynegyedévet 
megelőző  hó  15-ig  köteles  közölni  az 
előirányzatot érintő módosításokat.

17.§
(1) Az önállóan gazdálkodó szerv zavartalan 
pénzellátása érdekében – figyelembe véve a 
részben  önállóan  gazdálkodó  szervek 
pénzellátását  is  –  az  önkormányzati 
támogatásra  és  a  saját  bevételek  ütemére 
alapozva,  a  várható  kiadások 
számbavételével finanszírozási tervet készít.
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(2)  Az  intézmények  finanszírozása  a 
„kiskincstár”  keretében  a  számlavezető 
pénzintézet  útján,  megállapodás  alapján 
történik.
(3)  A  költségvetés  bevételi  és  kiadási 
előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 
felhasználási  ütemtervet  a  8.sz.  melléklet 
tartalmazza.

18.§
A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat 
költségvetésének címrendjét a 9.sz. melléklet 
szerint határozza meg.

19.§
(1)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  2010.  évi 
költségvetési  rendelet  elfogadásáig  az 
önkormányzat  bevételeit  beszedje  és  a 
legszükségesebb  kiadásokat  teljesítse.  A 
felhatalmazás  az  új  költségvetési  rendelet 
hatályba lépésének napján megszűnik.

(2)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  TB.  Alapból  származó 
források átvételére vonatkozó megállapodás 
megkötésére.

20.§
(1) A Képviselő-testület feljogosítja:
a) az Oktatási-, Kulturális, Idegenforgalmi és 
Sport Bizottságát, hogy 500 e/Ft összegben 
kötelezettséget vállaljon,
b)  a  Polgármestert,  hogy  500  e/Ft 
polgármesteri  keret  felhasználására 
kötelezettséget vállaljon.

21.§
A Képviselő-testület  önkormányzati  biztost 
rendel  ki  a  felügyelete  alá  tartozó 
költségvetési  szervhez,  ha  annak  elismert 
tartozás  állománya  a  30  napot,  mértékét 
tekintve  a  költségvetési  szerv  éves  eredeti 
kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 
millió Ft-ot  eléri és e tartozását egy hónap 
alatt  nem  képes  30  nap  alá  szorítani. 
Egyúttal  elrendeli,  hogy  az  intézménynek 

tartozás  állományukról  negyedévi 
rendszerességgel,  a  rögzített  mérték elérése 
esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást 
adni a felügyeleti szerv részére.

22.§
A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  és 
intézményei számlavezető pénzintézetéül az 
Országos  Takarékpénztár  és  Kereskedelmi 
Bank  Nyrt.  Nyugat-dunántúli  Régió 
Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.

23.§
Az  önkormányzat  átmenetileg  szabad 
pénzeszközeit pénzpiaci befektetési jegyben 
kell elhelyezni.

24.§
(1)  A  költségvetési  szervek  kötelesek 
bevételeik  növelésére  irányuló 
pályázataikkal  kapcsolatban  az  ágazatilag 
érintett  bizottságok  véleményét  kikérni. 
Ennek  során  be  kell  mutatni  a  pályázati 
pénzeszközökből  megvalósuló  feladat 
önkormányzatra  háruló  egyszeri,  illetve 
folyamatos költségigényét.
A bizottság véleménye alapján a pályázathoz 
szükséges önerő biztosításáról a Képviselő-
testület dönt.
(2)  A költségvetési  szervek  nem  a  naptári 
évhez  igazodó  legfeljebb  egy  éves 
időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai 
alapfeladataik  ellátására  tárgyévben  a 
következő évi költségvetés terhére 100.000,- 
Ft  értékhatár  felett  a  Képviselő-testület 
előzetes  engedéllyel  vállalhatnak 
kötelezettséget.
(3)  A  költségvetési  szervek  több  éves 
kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett 
kizárólag  a  Képviselő-testület  előzetes 
jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

25.§
(1)  Az  állampolgárok  élet-,  és 
vagyonbiztonságot  veszélyeztető  elemi 
csapás,  illetőleg  következményeinek  az 
elhárítása  érdekében  (veszélyhelyzetben)  a 
Polgármester  a  helyi  önkormányzat 
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költségvetése  körében  átmeneti  intézkedést 
hozhat,  amelyről  a  Képviselő-testület 
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott 
jogkörében a polgármester az előirányzatok 
között  átcsoportosítást  hajthat  végre,  egyes 
kiadási  előirányzatok  teljesítését 
felfüggesztheti,  a  költségvetési  rendeletben 
nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

26. §
E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba, 
rendelkezéseit  2009.  január  1-i  naptól  kell 
alkalmazni.

Kihirdetés napja: 2009. február 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

4/2008. (II. 26.) ÖKT számú rendelete
a költségvetéshez kapcsolódó egyes 

rendeletek módosításáról

1.§
A  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  valamint 
mellékleteiről  szóló,  egységes  szerkezetbe 
foglalt,  többször  módosított  9/1995. 
(III.30.)  ÖKT rendelet( a továbbiakban: 
SZMSZ  )  6.  sz.  mellékletének  1.  sz. 
melléklete  helyébe  a  következő  1.  sz. 
melléklet lép:

„1. számú melléklet:

1 fő 
Polgármester

                    56 2 fő
Alpolgármester

1 fő 
Jegyző

Szervezeti egységhez nem tartozók Jogi- és  
Koordiná
ciós Iroda 

1 

Kistérsé
gi Iroda

Hatósági 
és

Okmányir
oda

Pénzügy
i

Iroda

Műszak
i Iroda

Közvetlen jegyzői irányítás alatt  
állók 

1 fő 
irodavezet

ő

1 fő 
irodavez

ető

1 fő 
aljegyző/i

ro-
davezető

1 fő
irodavez

ető

1 fő
irodavez

ető

1
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Váro
si
Gyá
m-
hivat
al

Közte
-
rület-
felü-
gyelet

3 fő
ügyi
ntéz

ő

2 fő
közte

-
rület-
felüg

y
lő

1 fő
Vár
o-si
főé-
píté
sz

1 fő 
bels

ő 
ellen
-őr

1 fő 
sze-
mély

-
ügyi  
ügyi
n-

2 fő
ügyin-
téző

 
2 fő

ügyintéz
ő

10 fő 
ügyintéző

16 fő
 ügyinté

ző

6 fő
ügyintéz

ő

4 fő
 ügykezel
ő

1 fő
ügykeze

lő

1 fő 
fizikai

alkalmazo
tt

Főállásúak:
1 fő polgármester

49 fő köztisztviselő

5 fő ügykezelő

1 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

Tiszteletdíjas: 2 fő alpolgármester

Megbízási  szerződéssel:  1  fő  városi 
főépítész”

2.§.
Az SZMSZ jelen rendeletmódosítással 
nem érintett részei változatlanul 
maradnak.

3.§.
Jelen rendelet 2009. március 1. napján lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2009. február 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

5/2009. (II. 26.) ÖKT számú rendelete 
A lakbérek megállapításáról szóló

15/1995. (IV. 27.) ÖKT rendelet  
(továbbiakban: R.) módosításáról

1. §.
A  R.  4.  §.  (1)  bekezdése  az  alábbira 
változik:

„(1)  Szociális  alapon  bérbe  adott 
lakások  esetén  a  havi  lakbér  általános 
mértéke  135.-  Ft/m2,  ha  az  egy  főre  jutó 
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg 
a  mindenkori  sajátjogú  öregségi 
nyugdíjminimum kétszeresét.”

2.§
A R. 11. §-a így módosul: 
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„11.§  Az  Önkormányzattal  mint 
szolgáltatóval  kapcsolatos  információhoz 
való  hozzáférési  lehetőség  a 
www.hivatal.szentgotthard.hu internetes 
oldalon található.”

3.§
A R. a következő szövegezésű 12.§-sal 
egészül ki:
„12..§ Ez  a  rendelet  a belső  piaci 

szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK 
irányelvnek  való  megfelelést 
szolgálja.”

4. §.
A R. egyebekben változatlan marad.

5. §.
Ez  a  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2009. február 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

6/2009. (II. 26.) ÖKT számú rendelete 
A helyiségek bérletéről  szóló 15/1994. (V. 

19.) ÖKT rendelet (továbbiakban: R.)  
módosításáról

1. §.
A R. 2 § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
/2/ Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, 
vagy  licit  útján  történik,  kivéve,  ha  a 
helyiség jellege, rendeltetése, vagy valamely 
jogszabályi el írás indokolt.
A pályázati felhívást és a feltételeket a 
Képviselő-testület (törlendő: Lakásügyi  
Bizottság) teszi közzé, illetve a beérkezett 
pályázatokat elbírálja.

2.§
A R. 30. §-a új, (2) bekezdéssel egészül ki:

 „(2)  Az  Önkormányzattal  mint 
szolgáltatóval  kapcsolatos  információhoz 
való  hozzáférési  lehetőség  a 

www.hivatal.szentgotthard.hu internetes 
oldalon található.”

3.§
A R. új 36.§-sal egészül ki:
„  36.§     Ez  a  rendelet  a     belső  piaci   

szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4.§
A R. egyebekben változatlan marad.

5. §.
A  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2009. február 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

7/2009. (II. 26.) ÖKT rendelete 
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségeinek és területeinek 

bérleti díjáról szóló 16/1995. (IV.27) ÖKT 
rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

1. §.
A R. új 6.§-sal egészül ki a korábbi 6.§ 
számozása pedig 7 §-ra változik:

 „6.§  Az  Önkormányzattal  mint 
szolgáltatóval  kapcsolatos  információhoz 
való  hozzáférési  lehetőség  a 
www.hivatal.szentgotthard.hu internetes 
oldalon található.”

2.§
A R. új 8.§-sal egészül ki:
„  8.§     Ez  a  rendelet  a     belső  piaci   

szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. §.
A R. egyebekben változatlan marad.

4. §.

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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A jelen rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba. Kihirdetve: 2009. február 26-án.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

26/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2009.  évi 
költségvetéshez  a  következő  módosításokat 
javasolja:  az  Önkormányzat  a  képviselői 
tiszteletdíjakat  a  2008.  évi  szinten 
szerepelteti  a  2009.  évi  költségvetésben, 
ezáltal  a  7/2009.  számú  határozat  3.a.) 
pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal  
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

2.  a.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a 
265/ 2006. sz. és a 296/2006. sz. határozatait 
Pochán  Miklós  és  Bugán  József 
alpolgármester mellékelt kérelme alapján az 
alábbiak szerint módosítja:
A  265/2006.  sz.  határozat  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Pochán  Miklós  
társadalmi  megbízatású  alpolgármester  
tiszteletdíját  2009.  március  1.  napjától  
86.400- Ft/ hó összegben állapítja meg.

A 296/2006.sz.határozat  2.  pontjának  első 
része az alábbiak szerint módosul:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Bugán József társadalmi 
megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  
2009.  március  1.  napjától  86.400-  Ft/  hó  
összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Glanz  Zsuzsanna  személyügyi 
főtanácsos

2.  b.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 16/ 
2008. sz.  határozatának 2.  pontját  Viniczay 
Tibor  polgármester  mellékelt  kérelme 
alapján az alábbiak szerint módosítja:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Viniczay  Tibor 
polgármester  költségátalányát  2009.  
március 1. napjától a polgármester kérelme 
alapján a mellékelt kérelem szerint, 173.400 
Ft-tal  6 hónapos lebontásban havi115.600-  
Ft/ hó összegre csökkenti.

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
              Jakabné Palkó Edina irodavezető

3.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
részére  a  2009.  évi  költségvetésben  az 
alább  felsorolt  keretösszegeket:  a 
következők szerint határozza meg: 
- A rendelettervezetben a céltartalékban az 
50  e/Ft  feletti  karbantartási  feladatokra 
elkülönített  2.600  e/Ft-os  keretet  1.600 
e/Ft-tal csökkenti, és ezzel az összeggel az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
takarítás-karbantartási keretét megemeli.
-  Az  önkormányzati  lakások  felújítására 
elkülönített  5.000  e/Ft-os  keretet  2.000 
e/Ft-tal csökkenti, és ebből az összegből az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalattal 
kötendő  keret-megállapodások  körében 
1.200  e/Ft-tal  a  takarítás-karbantartás 
keretösszegét,  400  e/Ft-tal  a  közterület-
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tisztítás  keretösszegét,  400  e/Ft-tal  a 
parkfenntartás keretösszegét megemeli. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

  Fekete Tamás Irodavezető
  Vass József ÖKV Igazgató

4.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub támogatási 
kérelmét,  melyben   a  2009.  évben 
fennállásának  10.  évfordulóját  ünneplő 
Békefi  Antal  Népdalkör  által 
megszervezésre  kerülő  kórustalálkozó 
költségeihez  80.000,-  Ft  támogatás 
biztosítását  kéri  -  az  Önkormányzat 
költségvetési  helyzetére  tekintettel  nem 
támogatja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

5.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a civil szervezetek, ill. a 
Civil  Fórum  támogatására  külön 
keretösszeget  a  2009.  évi  költségvetésében 
nem  tud  elkülöníteni,  azonban  a  korábbi 
évekhez  hasonlóan,  ezen  szervezetek  által 
átvállalt  önkormányzati  feladatokra 
megállapodást  kíván  kötni  a  civil 
szervezetekkel.  A Képviselő-testület  a  civil 
szervezetekkel  történő  együttműködéssel 
kapcsolatos kérdésekre 2009. áprilisi ülésén 
visszatér. 

Határidő: közlésre  azonnal,  a  téma 
tárgyalására 2009. április Képviselő-testületi 
ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

6.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Gotthárd Therm 
Kft.  vezetését,  hogy  amennyiben 
önkormányzati  támogatást  igényelnek  az 

esedékes kötvénykamat fizetési kötelezettség 
teljesítéséhez, akkor részletesen mutassák be 
a  Kft.  bevételeit,  kiadásait,  a 
bankszámlaegyenlegük alakulását  az  elmúlt 
3 hónap tekintetében, ill. számoljanak be az 
Erste  Bank  Nyrt.-vel  megkötött  forrás-
felhasználási  megállapodás  keretében 
történő  finanszírozás  alakulásáról,  az 
aktuális számlaegyenlegről.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Gömbös Sándor Ügyvezető

7.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Városi Televízió Kht. és az Önkormányzat 
között  létrejött  Kommunikációs 
Együttműködési  Program  7.1.  pontjában 
meghatározott  önkormányzati  támogatás 
tekintetében kimondja, hogy 2009. évre az 
Önkormányzat  költségvetési  helyzetére 
tekintettel a VTV közcélú tevékenységének 
támogatására  a  költségvetésben 
előirányzatot nem tud biztosítani.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Krajczár Róbert Irodavezető

27/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  munkanélküliség 
helyzete  Szentgotthárdon,  közcélú, 
közhasznú  munkák  alakulása, 
munkahelyteremtés  lehetőségei  című 
előterjesztést elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  -  tekintettel  a 
gazdaságban  tapasztalható  folyamatokra- 
felkéri  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Munkaügyi  Központ  Szentgotthárdi 
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Kirendeltségét,  hogy  havonta  írásban 
tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  a 
szentgotthárdi munkaerő piaci helyzetről.

Határidő: folyamatos
Felelős: felkérés  alapján:  Munkaügyi 
Kirendeltség vezetője

28/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Városi  Televízió  és 
Kábelüzemeltető  Kht.  ügyvezető 
igazgatójának  a  2008.  évi 
műsorszolgáltatási tevékenységről készített 
beszámolóját  tudomásul  veszi,  egyúttal 
elismerését fejezi ki  a Kht.  igazgatójának 
és munkatársainak az elmúlt évben végzett 
színvonalas munkájukért.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. A Képviselő-testület a Városi Televízió és 
Kábelüzemeltető  Kht.  ügyvezetőjének 
szakmai  koncepcióját  megismerte,  az 
abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

3.  A  Képviselő-testület  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatal  EU-integrációs  és 
pályázatíró  csoportját,  hogy  kísérjék 
figyelemmel  a  helyi  televíziók  számára 
kiírt  pályázati  lehetőségeket,  ezekről 
rendszeresen  tájékoztassák  a  Városi 
Televízió  és  Kábelüzemeltető  Kht. 
munkatársait,  és  igény  esetén,  szükség 
szerint adják meg a tőlük telhető segítséget 
a pályázat megírása kapcsán.
Határidő: azonnal
Felelős: EU-integrációs  és  pályázatíró 
csoport

4. A Képviselő-testület a Városi Televízió 
és  Kábelüzemeltető  Kht  közötti 
kommunikációs  együttműködéssel 
kapcsolatos  szerződést  az  áprilisi 

képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg az 
Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és 
Sport  Bizottság  előkészítésben  való 
részvételével, addig pedig a Polgármesteri 
Hivatal  illetékes  irodája  és  a  Kht  felelős 
vezetője közötti egyeztetést javasol.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

 Dékány István ügyvezető igazgató

5. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 
Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. 
2009. július 1-jétől nonprofit kft. társasági 
formába  alakuljon  át.  Felkéri  a  Kht. 
ügyvezetőjét,  hogy  az  átalakuláshoz 
szükséges  okiratokat  és  a  társasági 
szerződés  módosítását  a  2009.  áprilisi 
ülésre készítse elő.

Határidő: 2009. április 21.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dékány  István  ügyvezető 
igazgató

29/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy  a  Játékvár  Óvoda  intézmény  nyári 
zárva  tartását  az  alábbiak  szerint  határozza 
meg:

a) a  székhely  intézmény  nyári  zárva 
tartását  2009.  július  20.  időponttól 
2009. augusztus 07.  időpontig 
terjedő időtartamban,

b) a  tótfalusi  úti  tagóvoda  nyári  zárva 
tartását  2009.  július  20.  időponttól 
2009.  augusztus  28.  időpontig 
terjedő időtartamban.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
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              Kovács Tiborné óvodavezető

30/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár 2009. évi munkatervét az 1. számú 
melléklet  szerint  jóváhagyja.  Felkéri  az 
intézmény  igazgatóját  a  munkatervben 
megfogalmazott feladatok végrehajtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató

31/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2009.  július  01. 
időponttól  az  alábbi  közoktatási 
intézményátszervezést tervezi:

- a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 
olyan  közös  igazgatású  közoktatási 
intézményként  kerül  megszervezésre, 
amely  magában  foglal  egy  egységes 
iskolai intézményegységet és az összetett 
iskolára  vonatkozó  előírások  szerint 
magában  foglal  egy  alapfokú 
művészetoktatási  intézményegységet  is. 
Az egységes  iskolai  intézményegység 
ellátja  az  általános  iskolai  képzést,  a 
gimnáziumi képzést és a szakképzést is.

- a III. Béla Szakképző Iskola az egységes 
iskolai  intézményegység  keretében 
működik tovább,

- a  Magyarlaki-Csörötneki  Általános 
Iskola  és  Óvoda  intézmény  az  így 
létrejövő  intézmény  tagintézményeként 
működik  tovább  a  Magyarlaki-
Csörötneki  intézményfenntartó  társulás 
által javasolt 1-8. évfolyammal. 

.2 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  1.)  pontban 
meghatározottak  alapján  javasolja  a 
fenntartó  Szentgotthárd  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulásm Társulási 
Tanácsnak,  hogy  az 

intézményátszervezéshez  szükséges,  a 
törvényben  előírt  vélemények  és 
szakvélemény  beszerzéséről 
gondoskodjon.

.3 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  előterjesztés  1. 
számú  mellékletét  képező  közoktatási 
(tagintézményi)  megállapodás- 
tervezetben  foglaltakkal  előzetesen 
egyetért.

Határidő:
1.) és 3.) pont: azonnal, 
2.) pont: 2009. márciusi testületi / Társulási 
Tanácsi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

32/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  Szentgotthárd 
Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy 
állapítsa  meg,  hogy az 1992.  évi  XXXIIII. 
Törvény  23.§  (1)  bek.  valamint  a 
257/2000.(XII.26.)  Kormányrendelet 
módosítása  alapján  a  Városi  Gondozási 
Központ   intézményvezetőjének kinevezése 
2009.  január  1  napi  hatállyal  „  kinevezett 
vezetői  munkakörré”-re  változik.  Emiatt 
kérje fel a társulás elnökét, hogy a szükséges 
munkaügyi  intézkedéseket  tegye  meg. 
Fábián Béláné kinevezett vezető kinevezés-
módosításának  aláírásával  egyidejűleg 
hatályukat  vesztik  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a 
magasabb  vezetői  feladat  ellátására  adott 
312/1991. sz 183/1996. sz. határozatai.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

33/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő- testülete a „III.  Béla Szakképző 
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Iskola  feladatellátási  rendszervizsgálata” 
című belső ellenőrzési jelentést megismerte, 
és  azt  elfogadja.  Felkéri  az  intézmény 
vezetőjét intézkedési terv készítésére a Belső 
ellenőri  jelentés  Javaslatok  részében 
foglaltak alapján, melyet a belső ellenőrzési 
vezető  részére  2009.  március  31-ig  kell 
megküldeni.

Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

34/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy  a  SZOI  Takács  Jenő  AMI  által  a 
közOKA-26  Alapfokú  művészeti 
intézmények  támogatása  című  pályázati 
felhívásra  történő  pályázat  benyújtását 
engedélyezze.

Határidő: azonnal
Felelős:   Pénzes Tibor SZOI igazgató

35/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdért 
Közalapítvány Kuratóriumába 2009. február 
27-től  2015.  február  26-ig  tartó  időszakra 
Molnár Piroskát választja, egyben kijelöli a 
kuratóriumi elnöki tisztség ellátására.

2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdért 
Közalapítvány  Alapító  Okiratának  6. 
pontjában  („A  közalapítványi  szervezet,  
annak feladatai és működése”) az „a) pont” 

(„A Kuratórium”) „A Kuratórium tagjainak 
személyi  összetétele:”  alatti  negyedik 
franciabekezdés a következőre módosul:

„-  A Kuratórium pénzkezelését  végző bank 
vezetője:  Szivósné  Balogh  Andrea  (9970 
Szentgotthárd, III. Béla kir. u. 15.)”

3.)  A  Képviselő-testület  –  a  módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, 
a  jelen  határozatot  és  az  ezzel  érintett 
személyek elfogadó nyilatkozatát mellékelve 
–  kérelemmel  fordul  a  Vas  Megyei 
Bírósághoz  a  változások  átvezetése 
érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

36/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárdi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
kistérségi közfoglalkoztatási terv 
elkészítéséhez és lebonyolításához, ezért a 
Szentgotthárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodását az alábbiakkal módosítja:

a. II.  A Társulás  célja  és  feladata,  1.)  a 
vállalt  feladatok kiegészítése” kiegészül 
a  “  Kistérségi  közfoglalkoztatás” 
feladattal,

b. III/B.  Ágazati  Feladatok  közé  a 
“Kistérségi  közfoglalkoztatás”  címszó 
kerül  felvétele  az  alábbi 
szövegkiegészítéssel:  “A  Társulás  
kistérségi  közfoglalkoztatási  tervet  
készíhet  és  koordinálja  annak 
megvalósítását”. 

Határidő: a képv.testületi határozatok 
meghozatalára: 2009. március 15.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

     Dr. Gábor László irodavezető
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37/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások 
térítési  díját  az  1.  számú  melléklet  szerint 
javasolja  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsa részére elfogadásra.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Dancsecs Zsolt

38/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  „A  távhőszolgáltatás 
költségcsökkentési  lehetőségei”  című 
előterjesztéssel egyetért, az abban foglaltakat 
elfogadja. A további intézkedések megtétele 
előtt,  a  2010.  áprilisi  képviselő-testületi 
ülésén  újra  tárgyalni  kívánja  az 
energiagazdálkodással  kapcsolatos 
előterjesztést.

2./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  a  2009.  áprilisi 
képviselő-testületi  ülésen  egy  intézkedési 
tervet  fogalmaz  meg  arról,  hogy  a  város 
energiaracionalizálása  érdekében  milyen 
pályázati  projektek  megvalósítását  tartja 
célszerűnek  a  következő  két  éves 
periódusban.

Határidő:
1.) pontra a 2010. áprilisi testületi ülés
2.) pontra 2009. április 15.
Felelős: Virányi  Balázs  képviselő, 
Energetikus

39/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elrendeli a 280/2004. 
számú  Képviselő-testületi  határozattal 
elfogadott  településszerkezeti  terv 
felülvizsgálatát az alábbiak szerint:

- meg kell vizsgálni a Szentgotthárd 0176/1. 
hrsz-ú földrészlet sportolási célú - Motocross 
és  quad  pálya,  valamint  Kalandpark  - 
területhasználatának lehetőségét.

- A nyugati elkerülő út keresztezi a 0176/1. 
hrsz-ú  telket.  Amennyiben  közlekedési 
hatósági  szempontból  nincs  akadálya,  és 
Düh Imre is ezt elfogadja, akkor az elkerülő 
út  telkét  érintő  területe  az  elkerülő  út 
tényleges  kialakításáig  hasznosítható 
sportolási célra.  Erre tekintettel  az elkerülő 
út nyomvonalának áthelyezését a Képviselő 
– testület nem támogatja.
2.  A  felülvizsgálat  valamennyi  felmerülő 
költsége  a  felülvizsgálat  kezdeményezőjét 
terheli.

Határidő: a  közlésre  és  a  módosítás 
megrendelésére azonnal
Felelős: Fekete Tamás Irodavezető

40/2009. 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 - 
módosítással  együtt  járó  összes  költség 
(értékbecslés-,  változási  vázrajzok 
elkészíttetésének  költsége,  tulajdoni  lap, 
térképmásolat  díja)  a  kezdeményező 
szentgotthárdi  1400/27,  1400/28,  1396/2 
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait 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.
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Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

41/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi 
0770/71 hrsz-ú, 3358 m2 területű erdő és út 
művelési  ágú  külterületi  ingatlanban  lévő 
24/48  tulajdoni  részarányát,  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 85.600.- Ft.
Ajánlatok  beérkezési  határideje:  2009. 
március 16.
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 
2009. márciusi 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,  értékbecslés  a 
következő ülés

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

42/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  az 
önkormányzati  tulajdonú  bérlakásokban 
lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról, valamint 
a hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről 
szóló beszámolót.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

43/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kezdeményezi az alábbi, 
Önkormányzat  tulajdonát  képező  lakások 
értékesítését:
Az értékbecslésre kijelölt lakások:

Sr
sz
.

Cím Hrsz.

1 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/A. I/2. 1386/A/9
2 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/A. I/3. 1386/A/8
3 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35/II. tt.6. 146/2/B/6
4 Szentgotthárd, Kethelyi u. 35./II tt.5. 146/2/B/5
5 Szentgotthárd, Széll K. tér 18. IV/27. 1359/2/A/24
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A  képviselő  –  testület  felkéri  a  Műszaki 
irodát,  hogy  az  érintett  ingatlanokról 
készíttessen  értékbecslést,  majd  azok 
elkészültét  követő  testületi  ülésre  az 
ingatlanok  értékesítését  a  lakások 
elidegenítéséről  szóló  16/2000.  (III.30.) 
ÖKT rendelet szerint terjessze a Képviselő-
testület elé.

Határidő:
a  közlésre  azonnal,  előterjesztés  az 
értékesítésre:  az  értékbecslés  elkészültét 
követő testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

44/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  tulajdonában  lévő 
határozott  időre  bérbe  adott  nem  lakás 
céljára  szolgáló  helyiségeknek,  valamint  a 
vagyonrendelet és a közterület használatról 
szóló  rendelet  hatálya  alá  nem  tartozó 
szerződésekkel érintett területek bérleti díját 
2009. április 01. napjától a KSH által közölt 
inflációs rátának megfelelő mértékben, 6,1 
%-kal megemeli.
Megbízza a bérbeadókat, hogy a bérlőkkel a 
bérleti díjról szóló szerződésmódosítási 

ajánlatot  2009.  április  1-i  hatálybalépési 
időponttal közölje ki.

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

45/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  a 
,,Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának  támogatása” 
elnevezésű  pályázatot  Szentgotthárdi 
Kistérség  területén  működő  települési 
önkormányzatok  külön  erre  a  feladatra 
létrejött társulása nyújtsa be.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  a 
“Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának  támogatása” 
elnevezésű  pályázatot  –  a  kistérségi 
települési  önkormányzatok 
hozzájárulásával - a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata nyújtsa be.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Szentgotthárd  Város  polgármesterét, 
hogy  a  “Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának  támogatása” 
elnevezésű  pályázat  keretében 
foglalkoztatni  kívánt  személlyel 
határozott  idejű (2009. április  1.-  2010. 
március  31.)  munkaszerződést  kösse 
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


