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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

8/2009. (III. 26.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2008. 3.
évi zárszámadásáról.

9/2009. (III. 26.) ÖKT r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 6.
formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) ÖKT
rendelet módosításáról.

10/2009. (III. 26.) ÖKT r. A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 11.
közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint
a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló
11/1999. (IV. 1.) számú ÖKT rendelet módosításáról.

11/2009. (III. 26.) ÖKT r. az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosí- 13.
tott 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet módosításáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

49/2009. (III. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008. évi 14.
zárszámadása.

50/2009. (III. 25.) Értékelés az Önkormányzat 2008. évi gyermekvé- 14.
delmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról.

51/2009. (III. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi 14.
külkapcsolati terve.

52/2009. (III. 25.) I. számú háziorvosi körzet betöltése, szerződésének 15.
megkötése.

53/2009. (III. 25.) Városi Gondozási Központ intézkedési terve, 15.
Gondozóház hasznosítása.
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54/2009. (III. 25.) Karácsony Határok Nélkül 2009. évi programjának 16.
előkészítése.

55/2009. (III. 25.) Normatíva ellenőrzés a Szentgotthárdi Intézmények- 16.
ben és a kistérség által fenntartott intézményekben.

56/2009. (III. 25.) Fenntartó és intézményeik pénzügyi és gazdasági 16.
kapcsolatainak vizsgálata a Szentgotthárdi és a
Kistérségi fenntartású intézményeknél.

57/2009. (III. 25.) Létszámcsökkentési döntések. 16.

58/2009. (III. 25.) Civil Fórum támogatási kérelme. 17.

59/2009. (III. 25.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme. 17.

60/2009. (III. 25.) Szabályzat a közbeszerzési és beszerzési eljárások 17.
szabályairól.

61/2009. (III. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi 17.
Közbeszerzési Terve.

62/2009. (III. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi 18.
közfoglalkoztatási terve.

63/2009. (III. 25.) Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak 18.
burkolat-felújítása 2009.

64/2009. (III. 25.) A közoktatási intézmények infrastrukturális 18.
fejlesztési pályázata.

65/2009. (III. 25.) Erdő értékesítés (Fuisz Géza). 19.

66/2009. (III. 25.) Lakáscélú támogatási kérelmek. 19.

67/2009. (III. 25.) A III. Béla Szakképző Iskola az egységes iskolában. 19.

68/2009. (III. 25.) Sportlétesítmények helyzete. 19.

73/2009. (III. 30.) Egységes iskola megszervezésének kérdései. 20.

74/2009. (III. 30.) Óvodai átszervezések. 20.

75/2009. (III. 30.) A SZOI pályázata a Vas Megyei Közoktatási 21.
Közalapítványhoz.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

8/2009.(III. 26.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008.  

évi zárszámadásáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  államháztartásról 
szóló   többször  módosított  1992.  évi 
XXXVIII.  törvény  82.§-ában  kapott 
felhatalmazás alapján a többször módosított, 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
2008.  évi  költségvetéséről  szóló 
4/2008.(II.28.)  sz.  rendeletének 
végrehajtásáról  a  következők  szerint 
rendelkezik:

1.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2008.  évi 
költségvetésének 
a.)  kiadási  főösszegét  (függő,  átfutó, 
kiegyenlítő kiadással együtt) 2.278.196 e/Ft-
ban  azaz  Kétmilliárd-
kétszázhetvennyolcmillió-
százkilencvenhatezer forintban,
b.)  bevételi  főösszegét  (függő,  átfutó, 
kiegyenlítő bevétellel együtt) 1.880.228 e/Ft-

ban  azaz   Egymilliárd-
nyolcszáznyolcvanmillió-
kétszázhuszonnyolcezer forintban,
c.)  hiányát  423.842  e/Ft-ban  azaz 
Négyszázhuszonhárommillió-
nyolcszáznegyvenkétezer  forintban  állapítja 
meg.

(2)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2008.  évi  költségvetésének  összevont 
mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2008. évi költségvetésében keletkezett hiány 
finanszírozása hitellel történt.

2.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2008.  évi 
költségvetésének  bevételét  az  alábbiak 
szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat:
 2.136.386 e/Ft,
módosított  bevételi  előirányzat:
 2.449.407 e/Ft,
bevételi teljesítés:
 2.302.873 e/Ft.

(2)  A bevételi  főösszegen  belül  a  kiemelt 
előirányzatok a következők:

e/Ft
Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés
Működési bevételek 925.970 949.817 943.615
Önkorm.  Költségvet. 
tám.

302.878 666.700 666.700

Felhalm. és tőke jell. 
bev.

24.748 26.247 23.207

Támogatás  értékű 
bevétel

200.507 179.320 180.999

Végelegesen  átvett 
pénze.

35.628 53.632 34.230

Támogatások, 
kölcsönök  visszatér. 
értékpapír ért.

0 0 72

Hitelek 646.655 543.483 423.842
Pénzmaradvány - 30.208 30.208
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Pénzmaradvány 
elvonás

- - 0

(3) A bevételi főösszeget az 1.sz., 1/a. sz., és 
4.sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2008.  évi 
költségvetésének  kiadási  főösszegét  az 
alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat:
 2.136.386 e/Ft,
módosított  kiadási  előirányzat:
 2.449.407 e/Ft,
kiadási teljesítés:
 2.277.149 e/Ft.

(2)  A kiadási  főösszegeken belül a  kiemelt 
előirányzatok a következők szerint alakultak:

e/Ft
Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés

Személyi juttatás 477.916 473.194 457.526
Munkaadót  terhelő 
jár.

151.439 148.670 140.919

Dologi kiadások 390.331 475.689 450.396
Ellátottak  pénzbeni 
jutt.

1.383 1.571 1.571

Spec. célú támogatás 448.006 376.670 363.153
Felhalmozási kiadás 164.052 167.845 121.027
Felújítási kiadás 7.250 38.122 35.523
Felhalm.  célú   pe. 
átadás

59.000 60.347 9.347

Hiteltörlesztés 397.092 398.032 397.687
Belföldi  értékpapír 
vás.

- 300.000 300.000

Pénzmaradvány 
visszafiz.

- -

Tartalék 39.917 9.267 -

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait 
és teljesítését az 1.sz., 1/a. sz., 2.sz. és a 3.sz. 
mellékletek tartalmazzák.

4.§
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
2008.  december  31-i  állapot  szerinti 
vagyonát  a  9.  sz.  melléklet 
vagyonkimutatásban,  valamint  a 
vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

Eszközök: 7.555.407 e/Ft
Források: 7.555.407 e/Ft-ban 

állapítja meg.

5.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szlovén  Kisebbségi 
Önkormányzat,  a  Német  Kisebbségi 
Önkormányzat,  és  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat mérlegét az 1/b. sz. melléklet 
szerint tudomásul veszi.

6.§
(1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2008.  évi  felhalmozási  pénzmaradványa 
11.355  e/Ft  a  működési  pénzmaradványa: 
22.404 e/Ft.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az Önkormányzat  2008. 
évi  pénzmaradványát  -  az  (1)  bekezdésben 



VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. MÁRCIUS 25.
5

foglaltakra  tekintettel  -  alábbiak  szerint 
hagyja jóvá:

Felhalmozási pénzmaradvány:
11.355 e/Ft
Működési pénzmaradvány:
 22.404 e/Ft
Összes pénzmaradvány:
 33.759 e/Ft

Felhasználható:
 33.759 e/Ft.

(3)  A  felhasználható  pénzmaradványt 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  költségvetési 
szervenként  az  5.sz.  melléklet  szerinti 
részletezettséggel hagyja jóvá:

Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)
III. Béla Szakképző Iskola 14.192
Polgármesteri Hivatal 16.510
Rendelőintézet 1.901
Móra Ferenc Városi Könyvtár 1.156
Pénzmaradvány összesen: 33.759

7.§
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatát az 
állami  támogatások  elszámolását  követően 
normatív állami támogatás címén 7.517 e/Ft, 
központosított támogatás címén 98 e/Ft illeti 
meg.
(2)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
részére  a  2007.  évi  jövedelem-
differenciálódás  mérséklésének 
elszámolásából adódó járandóság 420 e/Ft.
(3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
a  2007.  évi  normatív  állami  támogatások 
elszámolásának ellenőrzése alapján 729 e/Ft 
igénybevételi  kamat  fizetési  kötelezettsége 
keletkezett.

8.§
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az Önkormányzat  2008. 
évi egyszerűsített beszámolóját a 6.sz., 7.sz., 
8.sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

9.§
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az Önkormányzat  2008. 
évi létszámkeretet a 10. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá.

10.§

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  által 
2008. évben  nyújtott közvetett támogatások 
összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja 
el.

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

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

13.§
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
2008.  évi  egyszerűsített  beszámolóját  az 
államháztartás  szervezetei  beszámolási  és 
könyvvezetési  kötelezettségének 
sajátosságairól  szóló  249/2000.  (XII.24.) 
Kormányrendelet 45/B. § (8) bekezdésének, 
valamint  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  92/A.  §  (1) 
bekezdésének megfelelően kell közzé tenni.
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14. §

A rendelet 2009. március 26-án lép hatályba.

Kihirdetve: 2009. március 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

9/2009.(III. 26.) ÖKT számú rendelete
A szociális igazgatásról és egyes szociális  

ellátási formák szabályairól szóló
22/2003.(IV. 30.) ÖKT rendelet  

(továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1.§.
A Rendelet 5. §.-a (rendszeres szociális  

segély) hatályon kívül kerül, s 
helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„5.§. 
(1)  A rendszeres szociális segély 
megállapítására vonatkozóan az Szt. 37/B.§-
37/H.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
A rendszeres szociális segély folyósításának 
feltétele - a Szt.-ben meghatározottakon túl-,
hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személyek- az egészségkárosodott 
személyek kivételével- (továbbiakban: nem 
foglalkoztatott személy) együttműködjön:
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatával,
b) Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal.

(2) A Rendelet 3.§.(1) bekezdésében 
meghatározott szerv az Integrált Munkaügyi 
Rendszeren keresztül tájékoztatja a Nyugat-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
Szentgotthárdi Kirendeltségét és a határozat 
egy példányának megküldésével  a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a 
rendszeres szociális segély megállapításáról, 
megszüntetéséről.

(3) Az együttműködési kötelezettség 
tartalma:
a) a nem foglalkoztatott személy köteles a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a

rendszeres szociális segélyt megállapító 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 
napon
belül személyesen felkeresni,
b) a nem foglalkoztatott személy az első 
megjelenést követő (nyilvántartásba vétel) 
60
napon belül köteles a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal az Szt.-ben 
meghatározott
beilleszkedési programról írásbeli 
megállapodást kötni.

(4) Az együttműködési kötelezettség 
megszegésének minősül, ha a nem 
foglalkoztatott személy:
a) a határozat jogerőre emelkedését követ 15 
napon belül nem jelenik meg a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál,
b) a nyilvántartásba vételt követő 60 napon 
belül nem köt megállapodást a beilleszkedést
segítő programról,
c) a beilleszkedési programban 
meghatározottakat nem teljesíti,
d) legalább 3 havonta nem keresi fel a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. 

(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat a nem foglalkoztatott személy
együttműködésének megszegéséről 3 
munkanapon belül értesíti a Jegyzőt.

(6) Amennyiben a rendszeres szociális 
segélyben részesülő együttműködési
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen 
akadályozott, ennek okát és az 
akadályoztatás
indokát köteles haladéktalanul- személyesen 
vagy írásban- közölni a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál.

(7) Beilleszkedési programnak minősül:
a.) tanácsadás (jogi, munkaügyi, 
pszichológiai stb.)
b.) csoportos önsegítő és képességfejlesztő 
foglalkozás 
c.) életvitelt, életmódot formáló egyéni 
foglalkozás
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d.) az egyén környezetére irányuló 
tevékenység szervezése
e.) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, 
munkahelykeresést segítő technikák 
elsajátítása
f.) alkalmi munka vállalást elősegítő 
programok
g.) közmunka programba való 
bekapcsolódás.”

2.§.
(1) A Rendelet 5/A.§.-a (közcélú 
foglalkoztatás) hatályon kívül kerül, s 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Közcélú foglalkoztatás:
5/A.§.
(1) A  települési  önkormányzat  az  aktív 
korúak  ellátására  jogosultak  -az 
egészségkárosodott  személyek  kivételével- 
munkaerő-piaci  helyzetének  javítása 
érdekében  közfoglalkoztatást  szervez  a 
mindenkori  éves  közfoglalkoztatási  terv 
szerint.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata  az 
Szt.  36.§.-a  szerinti  közcélú  foglalkoztatást 
az  alábbi  intézményekben  szervezi  meg: 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat, 
Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár,  Városi 
Gondozási  Központ,  Rendelőintézet 
Szentgotthárd,  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat,  Szentgotthárdi 
Integrált  Általános  Iskola  Gimnázium  és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény,  III. 
Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium, 
Játékvár  Óvoda,  Polgármesteri  Hivatal 
(továbbiakban  közfoglalkoztatást 
megvalósító intézmény)
E  rendelet  alkalmazásában 
közfoglalkoztatást megvalósító intézmény az 
Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat is.
(3) A közcélú foglalkoztatás munkaterületei 
különösen: kommunális feladatok, takarítói,-
irodai  adminisztratív  feladatok, 
portaszolgálat biztosítása.

(4)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
közfoglalkoztatást  megszervezi,  a 
közfoglalkoztatást  megvalósító  intézmény 
pedig  lebonyolítja  azt  a  közcélú 
foglalkoztatást vállaló és az Szt. 35.§. (1) és 
(2)  bekezdése,  valamint  a  munkaköri, 
szakmai, illetve
személyi  higiénés  alkalmasság  orvosi 
vizsgálatáról  és  véleményezéséről  szóló 
33/1998.
(VI.24.)  NM  r.  vonatkozó  rendelkezése 
szerint  arra  alkalmas  aktív  korúak 
ellátásában részesülő- az egészségkárosodott 
személyek kivételével- foglalkoztatását.

(5) A  közcélú  foglalkoztatásra  legalább 
hatórás napi munkaidővel, valamint legalább 
évi  kilencven  munkanap  munkavégzési 
időtartammal,  határozott  idejű 
munkaviszonyt  kell  létesíteni 
munkaszerződéssel.   A  várható  havi 
munkabér  a  külön  jogszabályban 
meghatározott  mindenkori  kötelező 
legkisebb  munkabér  összege  vagy annak a 
munkaidő arányában csökkentett összege.

(6) A  közfoglalkoztatást  megvalósító 
intézmény vezetője  és a  jegyző egyeztetést 
végez  a  munkaerő  kínálat  és  igénynek 
megfelelően  a  közcélú  munkavégzés 
biztosítása érdekében.

(7) A  közfoglalkoztatást  megvalósító 
intézmény  a  közfoglalkoztatási  tervben 
foglaltak  alapján  és  annak  végrehajtása 
érdekében  munkaerő  igényt  nyújt  be  a 
Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi 
Központ  Szentgotthárdi Kirendeltségéhez.

(8) A  közcélú  foglalkoztatásba  bevontak 
kötelesek  egészségügyi  alkalmassági 
vizsgálaton részt venni. 

(9) Az önkormányzat és a közfoglalkoztatást 
megvalósító  intézmény a  munkaerő 
közvetítésről  értesítést  kap  a   Nyugat-
dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ 
Szentgotthárdi  Kirendeltségétől.  A 
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közfoglalkoztatást  megvalósító  intézmény 
pedig  a  közfoglalkoztatottal  megkötött 
szerződést megküldi az önkormányzatnak és 
a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi 
Központ  Szentgotthárdi Kirendeltségének.

(10)  Abban az esetben,  ha az aktív  korúak 
ellátásában  részesülő  személy-  az 
egészségkárosodottak  kivételével-  a 
felajánlott közcélú munkát nem fogadja el, a 
jegyző  a    Nyugat-dunántúli  Regionális 
Munkaügyi  Központ   Szentgotthárdi 
Kirendeltségének értesítése alapján megteszi 
az Szt. -ben szabályozott intézkedéseket.

(11) Azokra  a  napokra,  amelyekre  a 
közfoglalkoztatást megvalósító intézményt a 
foglalkoztatással  kapcsolatban  kifizetés 
terheli, az önkormányzat minden, a közcélú 
foglalkoztatásba  bevont  személy  után  a 
munkabért  és  annak  közterheit  megtéríti 
95%-ban  a  központi  költségvetés,  5%-ban 
saját  forrása  terhére,  úgy,  hogy  a 
közfoglalkoztatást  megvalósító  intézmény 
által igényelt  összeg nem haladhatja meg a 
teljes  munkaidőben  foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított személyi 
alapbér  kötelező  legkisebb  összegének 
(minimálbér),  illetve  a  jogszabályban 
megállapított  bérminimumnak  és 
közterheinek  összegét;  illetve  hat  órás 
foglalkozatás esetén annak időarányos részét 
. Továbbá a közfoglalkoztatással összefüggő 
esetleges  dologi  kiadásokat  keletkeztető 
megrendelés  és  kifizetés  csak  a 
Polgármesteri  Hivatal  kötelezettség 
vállalásra  jogosult  vezetőjével  történő 
előzetes  egyezetést  követően  és  csak  a 
Polgármesteri  Hivatal  általi  teljesítéssel 
lehetséges.

(12) A  közfoglalkoztatást  megvalósító 
intézmény  utólag,  minden  hónap  5-éig 
jelentést küld a
jegyzőnek  a  közfoglalkoztatásba  bevont 
személy által ledolgozott napok számáról és 
megküldi  a  foglalkoztatott  fizetési 
jegyzékét.”

3.§.
(1) A Rendelet 10.§. (9) bekezdése 
(köztemetés) helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(9)  A  köztemetés  költségeit  hagyatéki 
teherként a területileg illetékes közjegyzőnél 
kell  bejelenteni  vagy  az  eltemettetésre 
köteles  személyt/személyeket  a  köztemetés 
költségeinek megtérítésére kell kötelezni.

(2)  A  Rendelet  10.§-a  egyebekben 
változatlanul érvényes..

4.§.
(1)A Rendelet 13.§. (2) bekezdése 
(alapszolgáltatások) hatályon kívül kerül, 
helyébe a következő rendelkezés lép

„(2)  Szentgotthárd  Város  Képviselő-
testülete  a  személyes  gondoskodás 
keretébe  tartozó  alábbi 
alapszolgáltatásokat  biztosítja  a  város 
közigazgatási területén:

1. étkeztetés
2. házi segítségnyújtás
3. jelzőrendszeres  házi 

segítségnyújtás
4. családsegítés
5. nappali ellátás- Idősek Klubja
6. támogató szolgáltatás
7. közösségi pszichiátria”

 
- A Rendelet 13.§-a egyebekben 

változatlanul érvényes.

(3) A Rendelet 17.§-a (szakosított  
ellátások), és a 19.§-a (átmeneti elhelyezést  
nyújtó intézmények)  hatályon kívül kerül.

5.§.
(1) A Rendelet 21.§. (2) bekezdése 
(szociálpolitikai kerekasztal feladata) a 
következő fordulattal egészül ki:
 …” véleményezi az önkormányzat 
közfoglalkoztatási tervét.”
(2) A Rendelet 21.§-a egyebekben 
változatlanul érvényes.
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6.§.
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe az 
alábbi 2. számú melléklet kerül:

“2.számú melléklet

1. Étkezés térítési díja

A.) Az intézményi térítési díj: 
- az ebéd szállítással: 450  Ft/fő/nap

- ebéd szállítás nélkül: 430 Ft/fő/nap

B ) Személyi térítési díj: 
Az  intézményvezető  állapítja  meg  a 
kötelezett által fizetendő térítési díj összegét, 
a  Fenntartó  mérlegelési  szempontból  a 
jövedelmi  sávokat  határoz  meg  a  szerint, 
hogy  az  ebéd  szállítással,  vagy  szállítás 
nélkül kerül e kiosztásra. 

1.sz. táblázat
Jövedelmi sáv Ebéd szállítással Ebéd szállítás nélkül

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

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási 
önköltség: 

→ szállítással: 15362,71 Ft
→ szállítás nélkül: 14876,60 Ft 

2.Házi segítségnyújtás

A). Az intézményi térítési díj: 516.-Ft/óra

B./ Személyi térítési díj 
Az intézményvezető állapítja meg a 
kötelezett által fizetendő személyi térítési díj 
összegét, a Fenntartó mérlegelési 
szempontból a jövedelmi sávokat határoz 
meg, Ft/órára vetítve. 

2.sz. táblázat
Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 
0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 - 56999 
57000 – 71249
71250 - 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási 
önköltség: 23832,526 Ft 

3.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A). Intézményi térítési díj:1000.- Ft/hó

B.) Személyi térítési díjat az 
intézményvezető állapítja meg. 

Szociálisan nem rászorultak esetén a térítési 
díj: 3400 Ft/hó, amit a Fenntartó szabadon 
állapít meg.  
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C) Egy főre jutó havi szolgáltatási 
önköltség: 23641,35.-Ft

4.Támogató Szolgálat  :  

A.)  
A szállítási kilométer intézményi térítési díja 
szociálisan rászorultak esetén 60 Ft/km.
Heti rendszeres igénybevétel esetén a 
szállítási kilométerdíj: 40 Ft/km.
Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett 
szállítás esetén a szállítási kilométerdíj: 70 
Ft/km 

Szociálisan nem rászorultak esetében: 70 
Ft/km 

B) Fenntartó állal elfogadott személyi 
segítés intézményi térítési díja: 

● Szociális rászorultság esetén 
516 Ft/óra (Megegyezik a házi 
segítségnyújtás óradíjával) 

Személyi segítés személyi térítési díja
Az intézményvezető állapítja meg a 
kötelezett által fizetendő személyi segítés 
térítési díj összegét, a Fenntartó mérlegelési 
szempontból a jövedelmi sávokat határoz 
meg, Ft/órára vetítve.

A  táblázat  a  házi  segítségnyújtásnál 
alkalmazott jövedelem sávval megegyező.

3. sz. táblázat
Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 
0
1 – 28499
28500 – 42749
42750 - 56999 
57000 – 71249
71250 - 

C.) Személyi segítés intézményi térítési díja 
szociálisan nem rászorultak esetén 1200 
Ft/ óra

D) Egy főre jutó havi szolgáltatási 
önköltség: 138664,88 Ft. 

5.Nappali ellátás

A) Intézményi térítési díj 
étkeztetéssel: 794 Ft/nap/fő 

Fenntartó által elfogadott: 794 
Ft/nap/fő

Ebből: tartózkodási díj: 85 Ft, reggeli 
199 Ft, ebéd 510 Ft. 

B) Személyi térítési díj étkezéssel 
Az  intézményvezető  állapítja  meg  a 
kötelezett által fizetendő személyi térítési díj 
összegét.  A  Fenntartó  mérlegelési 
szempontból  a  jövedelmi  sávokat  határoz 
meg  ott  tartózkodás  esetén,  reggeli  esetén, 
ebéd,  illetve  mindezek  együttes 
igénybevétele esetén.

4. sz. tábla

Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj

Tartózkodás Reggeli Ebéd Reggeli+Ebéd 
együtt

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

C) Intézményi térítési díj étkeztetés nélkül: 
85 Ft/nap/fő

D) Egy főre jutó havi szolgáltatási 
önköltség:
étkezéssel: 32427,604.-Ft
étkezés nélkül: 19997,247.-Ft

6. Közösségi pszichiátriai alapellátás: 

A) Intézményi térítési díj: 0.-Ft
B) Személyi térítési díjat az 
Intézményvezető állapítja meg.
C) Egy főre jutó havi szolgáltatási 
önköltség: 11.266,77.-Ft

7. Idősek Átmeneti Gondozóháza

A) Intézményi térítési díj: 
• 4960 Ft/nap/fő
• 148.800 Ft/hó/fő 

B) Személyi térítési díjat az 
Intézményvezető állapítja meg. 

•Nem haladhatja meg a jogosult 
jövedelmének 60 %-át

(ellátott rendszeres jövedelmének 60 
%-a/30 nap) 
C) Egy főre jutó havi szolgáltatási 
önköltség: 208291,67 Ft 

7.§.
(1)  A  Rendelet  egyebekben  nem 

változik.
Ezen  rendelet  a  4.§  (3)  bekezdésben 

foglaltak  kivételével  a  kihírdetés 
napján lép hatályba.

 Ezen rendelet 4.§. (3) bekezdése  2009. 
július 1-én lép hatályba. 

Kihirdetve: 2009. március 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 10/2009. (III. 26.)  

ÖKT számú rendelete Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a közterületek 
használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról,  
valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.01.) számú 
ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet)  

módosításáról.

1.§.
(1) A  Rendelet  2.§  (5)  bekezdése  a 

következővel egészül ki: :
      j) tüzelőanyag, tűzifa 1 hónapon túli 
tárolása
       (2)  E  §  egyebekben  változatlanul 
érvényes. 

2. §
A  Rendelet 20.§ (4) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:

(1)  A  Rendelet  1.  számú  melléklet  (2) 
pontja szerinti  2. számú körzet területén 
reklámfeliratot elhelyezni Tilos.  A már a 
területre  elhelyezett  reklámtáblákat 
haladéktalanul el kell távolítani. 
(2)  A  Rendelet  2.  számú  melléklet 
„Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  tulajdonában  lévő, 
egységes  információs  rendszerben  lévő 
reklámhordozó  felületek  bérleti  díjai”-t 
tartalmazó  3.  számú  Tábla  utáni 
szövegrész,  ami  a  2.  számú  körzet 
információs tábláinak méretéről és bérleti 
díjáról szól, hatályon kívül kerül. 

3.§
(1)A Rendelet 23.§ (1) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg kerül :
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Aki  e  rendelet  2.  §  (5)  bekezdésében 
foglalt  esetekben  hatósági  szerződés 
beszerzését elmulasztja; e rendelet 2. § (7) 
bekezdésében foglalt közterület használati 
tilalmat megsérti;  e rendelet 10.  § (1)  és 
(3)  bekezdésében  megfogalmazott 
szabályokat  megszegi,  szabálysértést 
követ  el  és  30.000,-  Ft-ig  terjedő 
pénzbírsággal sújtható

(2)Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés 
tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelők 
2.000-10.000 Ft-ig terjedő helyszíni 
bírsággal sújthatják

(3) A Rendelet e §-a egyebekben változatlan 
marad.

4.§
A Rendelet   1.sz.  melléklete (2) bekezdése 
szerinti  2.számú  körzet  helyébe  az  alábbi 
szöveg kerül:
„2. számú körzet : Termálfürdőhöz vezető 
útszakaszok és környezetük (hrsz.04/9, 
04/10, 04/11, 04/12, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 
7/8, 7/9, 12/1, 12/3,  16, 17.),  István király 
utca (hrsz.02.)”

5.§
A  Rendelet  2.sz.  melléklete  1.  és  2. 
táblájában  szereplő  díjak  a  következők 
szerint módosulnak:

Sorsz.  Közterület használat 
megnevezése

 „A”körze
t

 „B”körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Árusító és egyéb fülke 220         110  Ft/m2/hó
 2.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/
 7.300  -  Ft/db/év

 3. Közterületen az 2.§ (5) bek. f. 
pontja szerinti építési munkával 
kapcsolatos közterület-használat 
esetén, továbbá tűzifa 1 hónapon 
túli tárolása esetén

100 75 Ft/m2/hó

 4.  Alkalmi árusítás, vásár, édesség,
ajándék, léggömb, vattacukor, 
boritékos sorsjegy, virág, fenyőfa 
stb.

550 410  Ft/m2/nap

 5.  Idényjellegű árusítás-
hírlap,könyv,
virág, zöldség, fagylalt, stb.

 1.470 870

 6.  Vendéglátóipari előkert 290 220  Ft/m2/hó
 7.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 

alkalmával hordók, ládák, gön-
Göngyölegek elhelyezése

145 75  Ft/m2/hó

 8.  Mutatványos tevékenység,cirkusz 170 140  Ft/m2/nap
 9.  Üzemképtelen, vagy használaton

kívüli jármű
800 535  Ft/nap/jár
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 10.  Egyes létesítményekhez 
szükséges
gépjármű várakozóhelyek/Bankok
előtti parkolóhely, pénzszállító 
autó
helye, stb./

14.600 8.800  Ft/db/év

11.  Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig 510 370 Ft/m2/nap

 12.  Kulturális rendezvény  egyedi meghatározás
 13.  Reklámcélu, vagy vállalkozási 

rendezvények termékbemutató, 
kiállítás

730 510  Ft/m2/nap

 14.  Árusító és egyéb automata  1.470 730  Ft/db/hó
 15. Közterületbontás határidőn túli 

hely-
reállításából adódó közterület 
foglalás   
önkorm.tulajdonban lévő közút 270 60  Ft/m2/nap
parkolók,járdák,parkok 160 50 Ft/m2/nap
földutak,ki nem épített területek - 25 Ft/m2/nap

 16. Parkolóhely megváltási díj 
parkoló
helyenként

73.200 

2. Tábla Reklámhordozók elhelyezése 
szempontjából a Közterület-használati 
díjak mértéke:

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze
t

 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Önálló hirdető berendezés, üzlet      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 730 440 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 585 440 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 370 290  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat /portál/  
kirakatszekrény, hirdető 
berendezés/fényreklám/,cég- és  
címtábla.

120 90  Ft/m2/hó

A fenti díjak a táblaelemek előállítási 
költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

6.§

(1)  A  Rendelet  egyebekben  változatlanul 
hatályban marad.
(2)  Jelen  rendelet  2009.  április  01-én  lép 
hatályba.
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Kihirdetés napja: 2009. március 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

11/2009. (III. 26.) ÖKT számú rendelete az 
Önkormányzat vagyonáról szóló többször 
módosított 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet  

(továbbiakban R.) módosításáról

1. §.
A R.  20.  §  (4)  bekezdés  c.)  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

„c.) Külterületi  erdő művelési  ágú ingatlan 
értékesítése  esetén  az  erdőterület  értéke  az 
erdőterület értéke + az erdőállomány értéke 
+  az  erdőállomány  fajlagos  értéke 
összegének  ötszereséből  áll (kitermelési 
érték)

2.§.
A  rendelet  egyebekben  változatlan 
marad.

3. §.
A  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2009. március 26-án.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

49/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  2008.  évi  Zárszámadásáról 
szóló  könyvvizsgálói  jelentés  záradékában 
foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

50/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  A  2008.  évi 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti  feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, azzal, 
hogy  a  szakemberek  a  jövőben  kiemelten 
foglalkozzanak a gyermekek agressziójának 
kezelésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Csanaki Eszter aljegyző

51/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  külkapcsolatainak  2008. 
évi  alakulásáról  szóló  beszámolót 
tudomásul veszi.

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  2009.  évi 
külkapcsolati tervét a határozat melléklete 
szerint elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester,
Pénzes Tibor igazgató,
Bedics Sándor igazgató,
Kardosné  Kovács  Márta,  a  Szentgotthárd 
Énekegyesület elnöke

3.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
képviselő  –  testülete  a  Testvérvárosok 
Találkozója 2010 című programot kívánja 
megrendezni  és  annak  Szentgotthárdon 
való megvalósítása érdekében az  Európai 
Bizottság  „Európa  a  polgárokért 
program”-ja  „Testvérvárosok  polgárainak 
találkozói  2007-2013”  pályázati  típusára 
benyújtandó  pályázati  dokumentum 
elkészítése  valamint  a  tervezett  program 
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előkészítésének  koordinálása  céljából 
munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai:
- az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság elnöke,
-  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület 
elnöke,
-  a  Polgármesteri  Hivatal  Műszaki 
Irodájának  EU  integrációs  és  pályázatíró 
csoport munkatársa,
- a Szentgotthárdi Civil Fórum delegáltja,
- a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 
intézményegység vezetője,
- a III. Béla Szakképző Iskola igazgatója,
- a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője

Határidő 
a pályázat elkészítésére: 2009. október 19.
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Huszár  Gábor,  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

4.  A  képviselő-testület  javasolja  a  SZOI 
Vörösmarty Mihály Gimnázium és a  SZOI 
Széchenyi  István  5-8.  Évfolyamos 
Tagintézmény  felső  tagozata  felé,  hogy 
elsősorban szlovén nyelvterületről alakítson 
ki  partnerkapcsolatot,  ahol a  tárgyalás  és a 
kommunikáció  nyelve  egyértelműen  a 
szlovén nyelv.

Határidő: folyamatos
Felelős: Pénzes Tibor igazgató 

52/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
Rendelőintézet  Intézményvezető 
Főorvosát  arra,  hogy  a  949-4/2004. 
számú  határozattal  kiadott  működési 
engedélyt az alábbiakban módosítsa:

I.  sz.  háziorvosi  körzet  helyettesítését 
2009.04.01-2009.04.30-ig Dr.  Varga  Ferenc 
látja el, változatlan rendelési időben.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Dr.  Mesterházy  Mária  intézményvezető 
főorvos
Bauer Gabriella ügyintéző

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi  I. 
számú  felnőtt  háziorvosi  körzet 
háziorvosi feladatainak ellátásával 2009. 
május 1. napjától az Var-MED Körmend 
Szolgáltató  Betéti  Társaság,  Körmend, 
Thököly u. 15. – bízza meg azzal, hogy a 
Bt. a háziorvosi ellátást Dr. Varga Ferenc 
háziorvos  személyes  közreműködésével 
látja el. Az erre vonatkozó, előterjesztés 
3.  számú  mellékletét  képező 
Megállapodást  jóváhagyja,  s  annak 
aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

53/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadásra javasolja 
a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulásnak, mint a 
Városi  Gondozási  Központ 
fenntartójának  az  Idősek  Klubja, 
Étkezés, Házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatás  tárgyi  feltételek 
teljesítése  tekintetében  a 
Szentgotthárd,  Arany  János  u.  1.  szám 
alatti ingatlanra  elkészített intézkedési 
tervet az 1. sz. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatalt,  vizsgálja  meg a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
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Gondozóház  épületébe  költözésének  a 
lehetőségét,  ezzel egyidejűleg a Pannon 
Kapu  Kulturális  Egyesület  Művelődési 
Ház épületéből a Színház épületébe való 
átköltöztetését és a felszabaduló Kossuth 
L.  u.  7.  alatti  épület  hasznosításának 
lehetőségét.  Erről  előterjesztést  kell 
készíteni  a  májusi  képviselő-testületi 
ülésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
              Dr. Gábor László irodavezető
              Fekete Tamás irodavezető

54/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
Karácsony  Határok  Nélkül  elnevezésű 
kulturális  fesztivált  és  karácsonyi  vásárt 
2009-ben  nem  rendezi  meg.  Felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  2010.  évi 
megrendezés előkészítése érdekében a 2009. 
júniusi  képviselő-testületi  ülésre  egy 
intézkedési  tervet  készítsen  arról,  hogyan 
lehet  ezt  a  rendezvényt  2010.  évben  a 
megfelelő színvonalon megrendezni, milyen 
feltételek  és  előkészítési  munkálatok 
szükségesek ehhez.

Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

55/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi 
Önkormányzat  által  fenntartott 
intézményben készült, az 1. számú melléklet 
szerinti  „2008.  évi  Normatíva  ellenőrzés” 
című  belső  ellenőrzési  vizsgálati 
jegyzőkönyvet elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző

56/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-  testülete  „a  Fenntartó  és 
intézményei  pénzügyi  és  gazdasági 
kapcsolatainak  vizsgálata  a 
Szentgotthárdi  és  Kistérségi  fenntartású 
intézményeknél”  című,  az Előterjesztés  1. 
számú  melléklete  szerinti  belső  ellenőrzési 
jelentést elfogadja!

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző

57/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  293/2008.  sz. 
határozatát a következőkkel egészíti ki:

2009.  január  1-től  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott  létszáma  –  Önkormányzat 
szinten  összesen  -  149  főről  148  főre 
csökken.
A  Képviselő-testület  kijelenti,  hogy  a 
könyvtárosi  álláshely  megszüntetéséről 
hozott  döntése  előtt  megvizsgálta  az 
Önkormányzat  intézményeinek 
létszámhelyzetét,  az  intézmények  közötti 
tervezhető  létszám-,  és  álláshely 
átcsoportosítás  lehetőségét.  A  Képviselő-
testület  megállapítja,  hogy  a  könyvtáros 
áthelyezésére  nincs  lehetőség,  ennek 
megfelelően az álláshelyet felmentéssel kell 
megszüntetni.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető
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2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a 
helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások  létszámcsökkentési  döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének,  döntési  rendszerének, 
folyósításának  és  elszámolásának  részletes 
szabályairól  szóló  5/2009.  (II.20.)  ÖM. 
rendelet  alapján  a  2008.  szeptember  30-át 
követő  létszámcsökkentési  döntésekkel 
kapcsolatos fizetési kötelezettségek központi 
támogatására.

Határidő: pályázat  benyújtására  2009. 
szeptember 28.

Felelős: Viniczay Tibor Polgármester 
  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Jakabné Palkó Edina Irodavezető

3.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  az 
Önkormányzat  fenntartói  körén  belül  -  az 
Önkormányzat költségvetési szerveinél és a 
Polgármesteri  Hivatalban – a meglévő üres 
álláshelyeken,  az  előre  láthatólag 
megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás,  feladatátadás  következtében  az 
Önkormányzat  fenntartói  körén  kívüli 
munkáltatónál  a  létszámcsökkentéssel 
érintett  álláshelyen  foglalkoztatott 
jogviszonyban  töltött  ideje 
folyamatosságának  megszakítása  nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

58/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Civil 
Fórumnak a  Civil  Nap megszervezéséhez 
beadott  támogatási  kérelmét az 
Önkormányzat  költségvetési  helyzetére 
tekintettel nem támogatja.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Dr. Krajczár Róbert irodavezető

59/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  a  2009.  évi 
költségvetés  általános  tartalékából 
céltartalékba  csoportosít  át  600.000,-  Ft-ot, 
és ezen összeget a Szentgotthárdi Önkéntes 
Tűzoltó  Egyesület  részére  támogatásként 
biztosítja  az  Egyesülettel  2008.  évben 
megkötött  Támogatási  Szerződés  alapján, 
mely  támogatási  szerződésben  szereplő 
összeget  2008-ban  az  Önkormányzat  a 
költségvetési  helyzetére  tekintettel  nem 
tudott átutalni. Az Egyesület kötelessége az 
átutalt  összegből  a  működésével 
kapcsolatosan  felmerült  rezsiköltségek 
finanszírozása.  A  támogatási  összeg 
felhasználásáról  számlákkal  kell 
elszámolnia. 

Határidő: azonnal
Felelős: az átutalásért Jakabné Palkó Edina 
pénzügyi irodavezető

60/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  közbeszerzési  és 
beszerzési eljárások szabályait meghatározó 
szabályzatot a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: 2009. április 1.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

61/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  az  1.  sz.  melléklet 
szerinti  2009.  évi  közbeszerzési  tervét 
megismerte.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  által 
fenntartott  Rendelőintézetnek  a  2.  sz. 
melléklet  szerinti  2009.  évi  közbeszerzési 
tervét megismerte.

62/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  2009.  évi 
Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős:Viniczay Tibor polgármester

63/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a 
Nyugat-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  kiírásra  kerülő  2009.  évi 
„TEÚT” fejlesztési program vonatkozásában 
a  pályázat  benyújtásához  szükséges 
előkészítő  tevékenységet  a  Polgármesteri 
Hivatal  megkezdje.  Ennek  érdekében 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  az  előkészítő 
tevékenység  megkezdéséhez  az  alábbi 
utcákat  javasolja,  mint  pályázati  célokat,  a 
rendelkezésre  álló  önerő  (10.000.000,-  Ft) 
keretösszegének erejéig:

 Zsidai utca I 14.145.880,- Ft 7.072.940,- Ft Rózsa F. utca - (Weöres S. utcától – 
végéig  (250  fm)  Zsidai  utca  I. 
(Zsidai utcai  hídig (330 fm)),  majd 
ennek  folytatásaként  a  zsidai 
városrész útjaiból további útszakasz 
a rendelkezésre álló 10.000.000.- Ft 
önrész  erejéig.

Határidő: 
előkészítés megkezdése azonnal
pályázat  benyújtásához  szükséges  döntés 
2009. áprilisi testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

64/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  „A  bölcsődék  és  
közoktatási intézmények infrastrukturális  
fejlesztése,  valamint  közösségi  buszok 
beszerzése  támogatás  igénybevételének 
részletes  feltételeiről” szóló  8/2009. 
(II.26.) ÖM rendelet kapcsán javasolja a 
fenntartó  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsa számára, hogy 

- a  Játékvár  Óvoda  esetében  az 
előterjesztésben  foglalt  célok 
megvalósítására

- a  SZOI  esetében  célként  az 
Előterjesztéshez  csatolt  B/  verzióban 
foglaltak  megvalósításán  túl  az  Arany 
János  1-4.  Évfolyamos  Tagintézmény 
elöregedett  szennyvízvezetékeinek 
felújítása szerepeljen.

nyújtson be pályázatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

.2 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  –  a  2009.  évi 
pályázati  alap  terhére  –  biztosít  a 
Játékvár Óvoda előterjesztésben szereplő 
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fejlesztésére benyújtandó, az 1.) pontban 
meghatározott  pályázathoz  szükséges 
önrészként 5.000.000,- forintot.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

  Dr. Gábor László irodavezető

.3 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2009. évi pályázati 
alap  terhére  biztosít  a  SZOI 
előterjesztésben  szereplő  fejlesztéseire 
benyújtandó,  az  1.  pontban 
meghatározott  pályázathoz  szükséges 
önrészként 5.000.000,- forintot.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

  Dr. Gábor László irodavezető

65/2009. 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  részarányára  Fuisz  Géza 
Vasszentmihály, Fő u. 108. sz. alatti lakossal 
történő  adásvételi  szerződés  megkötéséhez 
járul  hozzá,  a  vételi  ajánlatban  szereplő 
85.600.-Ft-os  vételárért  a  41/2009.  számú 
Képviselő  -  testületi  határozat  alapján  kiírt 
pályázatban rögzített fizetési feltételekkel és 
határidőkkel. A szerződés elkészíttetése és a 
költségeinek viselése a Vevő feladata.

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

66/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  -  testülete  300.000.-  Ft,  vissza 
nem térítendő  támogatást  nyújt  a  lakáscélú 
támogatásokról  szóló  12/1998.(III.26.)ÖKT. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően az első 

lakáshoz  jutók  támogatása  keretéből  az 
alábbi kérelmezők részére:

a.) Mesics Zsolt 1976. 10. 06. an.: Sömenek 
Mária,  és  házastársa  Mesicsné  Láng 
Andrea 1984.04.28. an.: Sipos Zsuzsanna 
Szentgotthárd,  Kis  u.  6.  szám  alatti 
lakosok  részére  a  szentgotthárdi  293 
hrsz-ú  ingatlanon  önálló  lakóingatlan 
építéséhez,

b.) Kolok  Péter  1974.04.09.  an.:  Siklér 
Mária  és  házastársa  Kolokné  Tilinger 
Judit  1975.09.10.  an.:  Kázár  Mária 
Szentgotthárd, Tóth Á. u. 23/B./1. szám 
alatti  lakosok  részére  a  szentgotthárdi 
403/52/B/1  hrsz-ú  lakás 
megvásárlásához,

 vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  az 
első lakáshoz jutók támogatása keretből.

Határidő: a  közlésre  azonnal, 
szerződéskötésre: 2009. április 30.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

67/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete 
a  31/2009.  számú  határozatát  az 
alábbiak szerint  módosítja:  a  III.  Béla 
Szakképző Iskola  és  Kollégium 2009-
2010.  tanévtől  történő  egységes 
iskolába integrálását nem támogatja.

.2 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete 
javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás 
Társulási  Tanácsnak,  hogy  a 
közoktatási  intézményátszervezéssel 
kapcsolatos  végleges  döntését  a 
határozat  1.)  pontjában  foglaltak 
figyelembevételével hozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető
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68/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  városrészi 
sportlétesítményekkel  kapcsolatban  annak 
előkészítését,  hogy  miképp  lehetne  a 
városrészeken lévő sportpályákat használatra 
úgy átadni, hogy a használók azokat sport-és 
kulturális  rendezvények  rendezésére 
használják,  azokat  használatra  alkalmas 
állapotban  tartják,  az  ezek  során  keletkező 

bevételek a használókat illetik. A használatba 
adás  során  elsőbbséget  élveznek  a  helyi 
vállalkozások,  egyesületek,  vállalkozók.  A 
hasznosítás  csak  az  érintett  sportkör  és 
városrészi  önkormányzat  beleegyezésével 
történhet.

Határidő: az  előkészítésre  2009.  áprilisi 
testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

73/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  azzal  és 
egyben  javasolja  a  fenntartó  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a 
SZOI 2009.  július  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  óvodai  nevelést,  az  általános 
iskolai képzést és a gimnáziumi képzést.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

.2

)a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  azzal  és 
egyben  javasolja  a  fenntartó  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a 
Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola 
és  Óvoda  intézmény  2009.  július  01. 
időponttól  a  SZOI  egységes  iskolai 
intézményegységének  tagiskolájaként 
működik tovább.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

)b Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  -  a  fenntartó 
Kistérségi  Társulás  Társulási  
Tanácsának,  továbbá  Magyarlak  és  
Csörötnek  Község  Önkormányzatának 
2.) a) ponttal egyező döntése esetén - az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
közoktatási  megállapodást  elfogadja, 
annak  aláírására  felhatalmazza  a 
polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

)c Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  -  a  fenntartó 
Kistérségi  Társulás  Társulási  
Tanácsának,  továbbá  Magyarlak  és  
Csörötnek  Község  Önkormányzatának 
2.) a) ponttal egyező döntése esetén – az 
intézmény Alapító  okiratát  az  1.  számú 
melléklet  szerint  elfogadja  az  alábbi 
módosítással: 

- az Alapító Okirat 2.3.1. pont utolsó francia 
bekezdéséből  kerüljön  ki  a  szakmunkások 
érettségire felkészítése, 
-  a  művészetoktatás  pont  alatt  ne  külön 
gondolatjellel  szerepeljen  az  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 
- Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 
zenei  képzésre  esetén  kerüljön  ki  a 
„maximum” kifejezés a 12 évfolyam elől, 
- képző- és iparművészeti ág alatt pedig a 8 
évfolyam jelenítődjék meg. 
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-  A „tagintézmény”  név  helyett  az  iskola 
csörötneki tagozatánál a „telephely” kerüljön 
be szövegbe.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

74/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda 
Tótfalusi  úti  tagintézményének  2009. 
június  30.  időponttal  történő 
megszüntetését nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

.2

)a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete javasolja a  fenntartó 
Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának,  hogy  a  rönöki  Kerekerdő 
Óvoda  a  Játékvár  Óvoda 
tagintézményeként  működjön  tovább 
2009. július 01. időponttól.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

)b Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  -  a  fenntartó 
Kistérségi  Társulás  Társulási  
Tanácsának  és  Rönök  Község 
Önkormányzatának 2.) a) ponttal egyező  
döntése esetén - az előterjesztés 2. számú 

mellékletét  képező  közoktatási 
megállapodást  elfogadja,  annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

)c Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  -  a  fenntartó 
Kistérségi  Társulás  Társulási  
Tanácsának  és  Rönök  Község 
Önkormányzatának 2.) a) ponttal egyező  
döntése  esetén -  a  Játékvár  Óvoda 
Alapító  okiratát  az  1.  számú  melléklet 
szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

75/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Oktatási 
Intézmény  által  a  Vas  Megyei  Közoktatási 
Közalapítvány  2009.  évi  pályázati 
felhívására  történő  pályázat  benyújtásával 
egyetért,  egyben  javasolja  a  fenntartó 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának, hogy az előterjesztésben foglalt 
támogatási  célok  megvalósítására  történő 
pályázat  benyújtását  engedélyezze  az 
intézmény számára.

Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Gábor László irodavezető
Pénzes Tibor igazgató

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


