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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

1/2009. (I. 29.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2008. 3.
évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 28.) ÖKT
rendelet módosítása.

2/2009. (I. 29.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatának 3.
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 28/2007.
(IX. 27.) ÖKT rendelet módosítása.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

2/2009. (I. 14.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés előkészítése. 4.

7/2009. (I. 28.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költség- 4.
vetési rendelet-tervezete.

8/2009. (I. 28.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 5.
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkájáról.

9/2009. (I. 28.) III. számú háziorvosi körzet szerződésének megkötése. 5.

10/2009. (I. 28.) Kontroll-rendszer kialakítása. 5.

11/2009. (I. 28.) A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény, mint egységes 6.
iskola.

12/2009. (I. 28.) Osztályösszevonás a SZOI-ban. 6.

13/2009. (I. 28.) Ajánlat telekommunikációs szolgáltatások nyújtására. 6.

14/2009. (I. 28.) Az egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények 7.
alapját képező kiemelt célok meghatározása.
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15/2009. (I. 28.) Területvásárlási kérelem (Pável Ágoston lakótelep 7.
1. szám alatti tulajdonosok kérelme).

16/2009. (I. 28.) Németh Ferenc Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 60. 8.
szám alatti lakos kérelme.

17/2009. (I. 28.) Bérleti szerződés hosszabbítás (Dolgos Gyula kérelme). 8.

18/2009. (I. 28.) Zebra Fess Kft bérleti díj ügye. 8.

19/2009. (I. 28.) Tájékoztató teljesítmény értékelésről. 8.

20/2009. (I. 28.) Nyugdíjazás a SZOI-ban. 8.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

1/2009. sz. (I. 28.) ÖKT. rendelete 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.  

28.)
ÖKT. rendelet /továbbiakban: rendelet/  

módosításáról

1.§.
A rendelet 2.§.(1) helyébe a következő lép:

      „A 2008.  évi  költségvetés  kiadási 
főösszege  2.449.407,4 e/Ft,  /2.sz.,  3.sz. 
melléklet   szerinti  részletezéssel   a 
módosított   előirányzat     - 43 968  e/Ft-
tal csökken/.
A  2008.  évi  költségvetés  bevételi 
főösszege  1.905.924,4 e/Ft.  /4.sz. 
melléklet  szerinti  részletezéssel  a 
módosított  előirányzat  23 588  e/Ft-tal 
nő/.

      A 2008. évi költségvetés hiánya 543.483 
e/Ft  /4.sz.  melléklet  szerinti 
részletezéssel a módosított előirányzat - 
67 556 e/Ft-tal csökken/.”

2.§.
(1)  A  rendelet  6.§.  (5)  bekezdése  a 

következők szerint módosul:

     A működési céltartalék – 44 e/Ft-tal 4.031 
e/Ft-ra  csökken,  a  felhalmozási 
céltartalék - 300 000 e/Ft-tal  0,3  e/Ft-ra 
csökken.

(2) A rendelet ezen bekezdése egyebekben 
nem változik.

3.§.
A rendelet egyebekben nem változik.

4.§.
A  rendelet  kihirdetése  napján  lép 

hatályba.

Kihirdetés napja: 2009. január 29-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

2/2009. (I. 28.) számú ÖKT rendelete
Szentgotthárd Város Helyi Építési  

Szabályzatának
egységes szerkezetbe foglalására 

megalkotott 28/2007.(IX. 27.) ÖKT 
rendeletének

(továbbiakban Rendelet) módosításáról.

1.§. 
(1) A Rendelet 149.§. (2) bekezdés helyébe a 

következő bekezdés lép és a szakasz (3)  
bekezdéssel egészül ki. 

„(1) Az árvízvédelmi töltés és fal mentén a 
hullámtéren a lábvonaltól számított 60,0 
m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en 
belül anyaggödröt nyitni nem szabad. 
Kivételesen egyedi esetben részletes 
talajfeltárás és szivárgási vizsgálat 
alapján  csak a vízügyi hatóság  külön 
előírásainak betartásával lehetséges 
anyaggödör nyitása.”

(2) A Rendelet 149.§.-a a következő (3) 
bekezdéssel egészül ki. 

 „(3) Munkagödröt  nyitni  az  elsőrendű 
árvízvédelmi vonal mentén az árvízvédelmi 
töltéslábtól, illetve támfaltól számított 10-10 
m  területsávon  belül  a  vízügyi  hatóság 
esetenkénti külön előírásaival lehet.”

2. §.
(1) A Rendelet egyebekben változatlanul 
érvényes.
(2) A jelen rendeletmódosítás kihirdetése 
napján lép hatályba. 

Kihirdetve: 2009. január 29-én.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

2/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés 
előkészítéséről  szóló  tájékoztatót 
megismerte.
a.) A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 

Szolgálat  2009.  évi  Önkormányzati 
támogatását  500  e/Ft-tal  csökkenti. 
Ennek  megfelelően  a  2009.  évi 
költségvetési rendelet tervezésénél 1.811 
e/Ft  helyett  1.311  e/Ft  önkormányzati 
támogatást kell figyelembe venni.

b.) A Játékvár Óvoda esetében a Képviselő-
testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy az önkormányzati támogatás 2009. 
évi költségvetési koncepcióban tervezett 
72.742  e/Ft-os  összegének  csökkentése 
érdekében  ismételten  vizsgálja  felül  az 
intézmény tervezett költségvetését.

Határidő: 2009.  januári  Képviselő-testületi 
ülés
Felelős:
Viniczay Tibor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

7/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési 
rendelet-tervezetében  a  következő 
módosításokat javasolja:

1./  a.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Játékvár Óvoda Rábatótfalusi telephelyének 
2009.  június  30.  időponttal  történő 
megszüntetését kezdeményezi.
b.) Javasolja a fenntartó Szentgotthárd Város 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsának,  hogy  a  Játékvár 

Óvoda  Rábatótfalusi  telephelyének  2009. 
június  30.  időponttal  történő 
megszüntetéséhez szerezze be a törvényben 
előírt véleményeket.
c.) Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
fenntartó  által  beszerzendő  vélemények 
beérkezését követően készítse elő a telephely 
megszüntetéséhez szükséges előterjesztést és 
dokumentumokat.

Határidő: 2009.  februári  Képviselő-testületi 
ülés
Felelős:Dr. Gábor László Irodavezető

 Kovács Tiborné Intézményvezető

2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi 
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  kérelmét  az 
Önkormányzat  költségvetési  helyzetére 
tekintettel nem támogatja.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési 
rendelet  tervezetben  Tűzoltóság  címen 
szerepeltetett  1.000  e/Ft-ot  a  Körmendi 
Tűzoltóság  által  ellátandó  tűzvédelmi 
feladatokra,  támogatásként  rendeli  el 
megtervezni.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

3.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2009.  évi 
költségvetéssel  kapcsolatban  a  további 
javaslatokat teszi:
a.)  Az  Önkormányzat  valamennyi 
intézményét és valamennyi alkalmazottjának 
munkabérét  érintő  költségcsökkentési 
intézkedést követően valamennyi képviselő, 
az  alpolgármesterek  és  a  polgármester 
járandóságait  is  csökkenteni  kell.  A 
Polgármesteri  Hivatal  készítse  elő  a 
képviselői  tiszteletdíjak,  polgármesteri  és 
alpolgármesteri  járandóságok  csökkentését 
tartalmazó  rendeletmódosítást  úgy,  hogy  a 
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csökkentés  mintegy  3  millió  Ft  legyen.  A 
javaslatot a következő képviselő-testület elé 
be kell hozni.

b.)  A  képviselő-testület  a  Szakorvosi 
Rendelő  számára  20.565.000.-  Ft 
nagyságrendű költségvetési keretet biztosít.

c.)  A  takarítói  feladatok  kapcsán  a 
Művelődési  Házban  az  Önkormányzati 
közszolgáltató Vállalat által foglalkoztatott 1 
fő főállású takarító bére és járulékai –az ezek 
miatt  jelenleg  fizetett  ÁFA nélkül  -   és  a 
Művelődési  Házhoz  tervezett  tisztítószerek 
költségeinek  megfelelő  összeg  kerüljön 
átcsoportosításra:  az  ÖKV  takarítás  – 
karbantartási  keretéből  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesületnek  adott 
önkormányzati támogatásba.

d.)  A  képviselő-testület  tudomásul  veszi, 
hogy Pochán Miklós  alpolgármester  ez  évi 
költségtérítésének  teljes  összegéről  lemond 
és  kéri,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  az 
Szakorvosi Rendelő keretét emelje ezzel az 
összeggel.

e.)  A  képviselő-testület  tudomásul  veszi, 
hogy Bugán József alpolgármester  a  ciklus 
végéig  tartó  mandátuma  idejére  szóló 
költségtérítéséről teljes mértékéig lemond és 
kéri, hogy az egészségügyi, szociális szféra 
területére  kerüljenek  ezen  költségek 
beépítésre.

f.)  a  képviselő-testület  elrendeli,  hogy  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
részére a 2009. évi költségvetésben tervezett 
összegeket  a  Vállalat  igazgatója  a 
Polgármesteri  Hivatallal  tekintse  át  és  a 
következő  képviselő-testületi  ülésre  tegye 
meg az esetleges módosító indítványokat.

Határidő: a  rendelet  elfogadására  2009. 
februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

8/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsában  végzett  munkáról 
szóló beszámolót megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester / elnök

9/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi  III. 
számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  háziorvosi 
feladatainak  ellátásával  2009.  március  1. 
napjától az Aknay és Társa Betéti Társaság, 
Szentgotthárd,  Rákóczi  u.  5.  –  bízza  meg 
azzal,  hogy  a  Bt.  a  háziorvosi  ellátást  Dr. 
Aknay  Imre  háziorvos  személyes 
közreműködésével  látja  el.  Az  erre 
vonatkozó, előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező  Megállapodást  jóváhagyja,  s  annak 
aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

10/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  által 
fenntartott  intézmények  tekintetében  az 
előterjesztés  1.  sz.  mellékletében 
megfogalmazott Kontroll-rendszer alapelveit 
elfogadja,  egyben  elrendeli  az  azokban 
meghatározott  feladatok  elvégzését 
(FEUVE szabályzat  készítés  /  aktualizálás, 
kontroll folyamatok működtetése).

Határidő: a  szükséges  szabályozás 
elkészítése, aktualizálása 2009. február 28.

működtetés folyamatos
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Felelős: Intézményvezetők
  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  Szentgotthárd 
Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  az 
előterjesztés  1.  sz.  mellékletében 
megfogalmazott  Kontroll-rendszer 
működtetését  kezdeményezze  a  Társulás 
fenntartásában  lévő  intézmények 
tekintetében.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

11/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  egységes  iskola 
létrehozatala  kapcsán  egyetért  azzal  és 
egyben  javasolja  a  fenntartó  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy legkésőbb a  2009.  februári  testületi  / 
társulási tanácsi ülésre kerüljön kidolgozásra 
a  megvalósítás  alábbiak  szerinti  pontos 
szakmai és gazdasági feltételrendszere: 
)a a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 

2009.  augusztus  01.  időponttól  olyan 
közös  igazgatású  közoktatási 
intézményként kerüljön 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.

)b Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola 
és Óvoda intézmény 2009. augusztus 01. 
időponttól  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény  tagiskolájaként  működik 
tovább.

Határidő: 2009. februári testületi / Társulási 
Tanácsi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
             Pénzes Tibor igazgató
             Bedics Sándor igazgató

12/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Oktatási 
Intézményben  a  2009/2010.  tanév 
vonatkozásában  -  egyetértve  az 
iskolaigazgató  szakmai  indokaival  -  nem 
javasol  osztályösszevonást.  A  Képviselő-
testület  felkéri  az  intézmény  igazgatóját, 
hogy az általa felvetett költségcsökkentéssel 
járó  javaslatokat  tételesen  dolgozza  ki.  A 
kidolgozandó javaslatok a következők:
-  csoportok  összevonása  technika 
tantárgyból  az  általános  iskola  felső 
tagozatán, ami a felső tagozaton heti 14 óra 
csökkenést eredményezhet,
-  az  emelt  óraszámú  német  nyelvoktatás 
további átszervezése a felső tagozaton, ami 
heti kb. 5-6 óra megtakarítást jelenthet,
- napközis csoportok számának csökkentése 
ami a beiratkozási létszámoktól függ.

Határidő:  azonnal  illetve  2009.  májusi 
testületi ülés.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
             Pénzes Tibor igazgató

13/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

A  képviselő-testület  az  önkormányzati 
intézmények  által  igénybe  vett 
telekommunikációs szolgáltatások kapcsán a 
Városi  Televízió  Kht.  ajánlatának  tartalmát 
megismerte, az abban felvázolt irányvonallal 
egyetért,  egyúttal  felkéri  a  Kht-t,  hogy 
készítsen  intézményenként  részletezett,  a 
bekerülési  költségeket  is  tartalmazó 
ajánlatot.
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Az  intézményenként  részletezett  ajánlat 
ismeretében,  amennyiben  az 
kedvezőbb költségeket  mutatna  fel  a 
jelenlegi rendszerek adatainál - beleértve az 
egyszeri  kiépítési  költség megtérülését is -, 
és  az  intézményeink  jelenleg  fennálló 
kötelezettségei  figyelembevételével  a 
képviselő-testület  pályázatot  írhat  ki  a 
telekommunikációs  szolgáltatások 
egységesítésére.
A  testület  felkéri  az  intézményvezetőket, 
hogy működjenek együtt a Városi Televízió 
Kht.  munkatársaival  az  általuk  elvégzendő 
felmérés során.

Határidő ajánlat elkészítésére: 2009. februári 
testületi ülés
Felelős felmérés és ajánlat elkészítéséért:

Dékány István, a VTV Kht. ügyvezető

adatszolgáltatás  és  helyszín  biztosításáért: 
intézmények vezetői

14/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §-
ának  (3)  bekezdésében  kapott  jogkörében 
eljárva  a  köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények  alapját  képező 
2009. évi kiemelt  és  általános  célokat  -  a 
polgármesteri  hivatal  köztisztviselői 
vonatkozásában -  az  előterjesztés  1.  számú 
melléklete szerint határozza meg.  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Ktv. 34. § (6) bekezdése 
alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a/ a  mellékletben foglalt  kiemelt  célok 
alapján  a  jegyzőre  vonatkozó 
teljesítménykövetelményeket  állapítsa  meg 
és  a  jegyző  részére  -  írásos  dokumentum 
formájában – adja át,
b/ a  jegyző  teljesítményértékelését 
2009. december 31-ig végezze el,  és annak 

eredményéről  a  képviselő-testületet 
tájékoztassa.

3.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a város jegyzőjét, 
hogy  az  előterjesztés  mellékletében 
megfogalmazott  kiemelt  és  általános  célok 
alapján  írásban  határozza  meg  a 
Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőivel 
szembeni  teljesítmény-követelményeket, 
majd ennek értékelését végezze el.

Határidő:
1. pont esetén: a közlésre azonnal
2/a. pont esetén 2009. február 28.
2/b. pont esetén 2010. januári soros 
képviselő-testületi ülés

3. pont esetében: 
- a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények elkészítése: 
2009.február 28.
- a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények értékelése: 2009. 
december 31.

Felelős:
1. pont esetén:
Viniczay Tibor polgármester;
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2/a-b.  pont  esetén:  Viniczay  Tibor 
polgármester
3. pont esetében: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

15/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elvi  hozzájárulást  ad 
ahhoz, hogy a szentgotthárdi, 1400/25 hrsz-
ú,  9065  m2  alapterületű,  kivett  közterület 
megnevezésű,  1/1  arányban  az 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanból 
a  szentgotthárdi  1400/27,  1400/28,  1396/2 
hrsz-ú  ingatlanok  tulajdonosai  részére  a  - 
területre  vonatkozó  Szabályozási  tervvel 
összhangban  -  a  szentgotthárdi  1400/27, 
1400/28,  1396/2  hrsz-ú  ingatlanok  északi 
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oldala  előtt   kb.  360  m2-es  területrész 
kiméretésre és értékesítésre kerüljön. 
Az  ingatlanrészek  eladási  árát  forgalmi 
értékbecslés  alapján  a  következő  ülésen 
határozza meg.

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

16/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  Németh  Ferenc 
Nagykanizsa Petőfi u. 60. szám alatti lakos 
által  kezdeményezett,  a  16/2007.(lll.29.) 
ÖKT rendelettel módosított 33/2000.(X.26.) 
ÖKT rendelettel  elfogadott,  a  Széll  K.  téri 
épületek  közterület  felöli  homlokzatának 
karakterszabályozó,  értékmegőrző 
védelméről  szóló  rendelet  módosítására 
irányuló kérelmét nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás Műszaki Irodavezető

17/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

A  Képviselőtestület  az  Önkormányzat 
tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 
2. szám alatti 1377/1 hrsz-ú ingatlanon lévő 
24  m2  alapterületű  üzlethelyiségre  Dolgos 
Gyulával  megkötött  bérleti  szerződés 
további  2  évre  való  meghosszabbításához 
hozzájárul.  Havi bérleti díj 2009-ben: nettó 
12.000.- Ft/hó.

Határidő a közlésre azonnal,  Felelős Tófeji 
Zsolt
Szerződéskötésre:
1. pontban: 2009. február 16.
2.  pontban:  Pályázat  elbírálását  követő  8 
napon belül.

18/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Zebra  Fess  Kft-vel 
(9700 Szombathely, Varasd u. 10.) szemben 
fennálló, 2007. március és április havi bérleti 
díj  -  összesen:  bruttó  234.430.-Ft  – 
követelését  továbbra  is  fenntartja,  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  Bírósági 
eljárás  megindítására,  amennyiben  a  Zebra 
Fess  Kft.  továbbra  sem  hajlandó  az 
előzőekben leírt tartozását kiegyenlíteni.

Határidő a közlésre azonnal, 
Felelős:
Tófeji  Zsolt  vezető-tanácsos,  Pénzügyi 
Iroda: Németh László

a bírósági lejárás megindítása esetén: 
Viniczay Tibor polgármester

19/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a jegyző 2008. évi 
teljesítményértékelésről szóló tájékoztatást 
megismerte, az abban foglaltakat tudomásul 
veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

20/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának, hogy a Szentgotthárdi Oktatási 
Intézményben  2009.  szeptember  01-i 
hatállyal  3  fő  pedagógus  álláshelyet 
szüntessen meg: az intézmény engedélyezett 
alkalmazotti létszáma 2009. szeptember 01. 
időponttól  a  teljes  munkaidőben 
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foglalkoztatottak  számát  tekintve  116  főről 
113 főre,  ebből  a  pedagógus alkalmazottak 
száma 111 főről 108 főre csökken.

Határidő: 2009. szeptember 01.

Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Pénzes Tibor igazgató

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


