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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

28/2009. (XI. 26.) ÖKT. r. A fizetőparkolók működésének és igénybevé- 3.
telének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) ÖKT
rendelet módosítása.

29/2009. (XI. 26.) ÖKT. r. A közterületek használatáról, rendjéről, illetve 4.
a közterületek bontásáról és helyreállításáról,
valamint a különböző reklámhordozók elhe-
lyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) ÖKT ren-
delet módosítása.

30/2009. (XI. 26.) ÖKT. r. A 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes 15.
rendeletek módosításáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

267/2009. (XI. 26.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. 15.
évi költségvetési koncepciója.

268/2009. (XI. 26.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati 16.
intézményei 2009. évi Energia-racionalizálási
programterve teljesítéséről és a 2010. évi
Energia-racionalizálási programterv javaslata.

269/2009. (XI. 26.) Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 16.
2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről.

270/2009. (XI. 26.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlaká- 16.
sokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok
behajtásáról tett intézkedésekről.
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271/2009. (XI. 26.) Rendelőintézet Szentgotthárd pótelőirányzat kérelme. 16.

272/2009. (XI. 26.) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület támogatási 16.
kérelme.

273/2009. (XI. 26.) Rábafüzesért Egyesület kérelme. 17.

274/2009. (XI. 26.) A Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános 17.
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény (SZOI) pótelőirányzat kérelme.

275/2009. (XI. 26.) A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 17.
Támogatás biztosítása iránti kérelme.

276/2009. (XI. 26.) Alpokalja teremlabdarúgó torna Szervező 17.
Bizottságának támogatás iránti kérelme.

277/2009. (XI. 26.) Az önkormányzati vagyonkezelés átalakítása. 18.

278/2009. (XI. 26.) Rövid lejáratú hitel felvétele. 18.

279/2009. (XI. 26.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2009. 18.
évi munkatervének módosítása.

280/2009. (XI. 26.) Városi Gondozási Központ nyugdíjas lakásokkal 18.
való bővítésének tanulmányterve.

281/2009. (XI. 26.) Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP 18.
pályázaton való részvétel kapcsán.

282/2009. (XI. 26.) Városi Televízió Nonprofit kft készfizető kezesség 
                                                iránti  kérelme.                         19.

283/2009. (XI. 26.) Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságába tagok 19.
választása.

284/2009. (XI. 26.) A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizs- 19.
Gálata Szentgotthárdon

285/2009. (XI. 26.) Eladási ár meghatározása (Pintér Trans Bt.). 20.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

28/2009. (XI. 26.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

fizetőparkolók működésének és  
igénybevételének rendjéről szóló 
11/2001.(III. 29.) ÖKT rendelet  

(továbbiakban R.) módosításáról.

1.§.
A R. 9. § (10) bekezdését az alábbiak szerint 
módosul: 

(10) A parkolóbérlet kiállításáért és 
cseréjéért a 2. számú melléklet szerinti 
bérlet előállításai díjat kell fizetni. Az 
elveszett vagy megsemmisült 
parkolóbérlet pótlása esetén az 
üzemeltető költségtérítést számít fel, 
melynek mértéke 1.200,-Ft/db.

2.§.
A R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint 
módosul: 

I. Alapdíjak óránként:

Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 210 Ft / óra 630 Ft / óra

II. (zöld) díjövezet 170 Ft / óra 510 Ft / óra

A minimális díjtétel összege az A díjosztályban 100,- Ft, a B díjosztályban 300,-Ft.

II. Napijegyek árai

Díjövezet A/ díjosztály

I. (piros) díjövezet 1.050 Ft / óra

II. (zöld) díjövezet 850  Ft / óra

III./A. Éves bérletek árai:

I. (piros) díjövezet: 29.400,-Ft
II.(zöld) díjövezet: 22.800,-Ft
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III/B. 30 napos bérletek árai:

Díjövezet Teljes ár

Összes parkolóba 4.900 Ft / 30 naptári nap

II. (zöld) díjövezet 3.800  Ft / 30 naptári nap

Valamennyi bérlet előállítási költsége:  600,-
Ft/db.

VI. Bemutatási díj: 700,- Ft.
 

3. §.
A R. többi részei változatlanul maradnak.

4. §.
A rendelet 2010. január 01-én lép hatályba.

Kihirdetés napja: 2009. november 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

29/2009. (XI. 26.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

közterületek használatáról, rendjéről,  
illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző 
reklámhordozók elhelyezéséről szóló 
11/1999. (IV. 1.) számú ÖKT rendelet  

(továbbiakban Rendelet) módosításáról.

1.§.
A Rendelet  1.§  (2)  bekezdése  az  alábbiak 
szerint módosul:

(2) a város területe – a rendelet 
alkalmazása szempontjából – a közterület-
használatának szempontja szerint 2 körzetre 
(“A” és “B”), reklámhordozók elhelyezése 
szempontjából pedig 3 körzetre (1. 2. és 3.) 
osztható. (1. sz. melléklet) 

2.§.
 A Rendelet  2.§  (5)  bekezdés  a)  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

(5) Hatósági szerződést  kell beszerezni:

a) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, 
kirakatszegély, átfeszítő kötél, cég-, 
cím- és reklámtábla elhelyezéséhez.

3.§.
A Rendelet  2.§  (6)  bekezdés  a)  pontja  az 
alábbiak szerint  módosul és a (6) bekezdés 
új, g) és h) ponttal egészül ki:

(6) Nem kell hatósági szerződés: 

a) Üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árú-, 
cég- és reklámtábla elhelyezéséhez, ha 
az a közterülettől 10 cm-en túl nem 
nyúlik be, 

g) ga.)a jelen rendelet 1. sz. melléklet (2) 
pontjában szereplő, az 1. és a 3. sz. 
körzetben az adott 
ingatlanon/ingatlanban folytatott 
tevékenység hirdetését, reklámozását 
szolgáló – anyagától független – 
reklámeszköz elhelyezésére, 

     gb.) a jelen rendelet 1. sz. melléklet (2) 
pontjában szereplő, az 1. és 3. számú 
körzetekben az ingatlan tulajdonosa 
által végzett tevékenység hirdetését, 
reklámozását szolgáló, anyagától 
független – reklámeszköz 
elhelyezésére (függetlenül a 
tevékenység végzésének tényleges 
helyétől), 

    gc.) A ga.) és gb.) alponotkban említett 
esetekben és helyeken folytatott 
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tevékenységhez szorosan kapcsolódó 
termékek, szolgáltatások hirdetését, 
reklámozását szolgáló – anyagától 
független – reklámeszköz 
elhelyezésére.

h.) Építési adatokról (határidőkről, 
kivitelezőről, felelős műszaki 
vezetőkről) tájékoztató, csak az építés 
időtartamáifg kihelyezett tábla, felirat 
után, illetve olyan táblák esetén, 
melyek  pályázatokból megvalósult 
projekteknél a pályázatra utaló 
tartalommal bírnak és amelyek 
elhelyezését  a pályázat kiírója követeli 
meg. 

4.§.
A Rendelet  2.§  (7)  bekezdés   a)  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

 (7) Nem adható közterület-használati 
hozzájárulás:

a) Tömegközlekedési járművek 
megállóiba, kivéve: 

    - ha a közterület igénybevétele az 
utasforgalom céljait, illetve az utasok 
ellátását, tájékoztatását szolgálja; 

    -  ha a buszvárók érkezési és távozási 
oldalán lévő felületek reklám céljára 
történő hasznosítása történik.

5.§.
A Rendelet  13.§ (1)  bekezdés  e)  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:
(1) Nem kell közterület-használati díjat 
fizetni:

e) A vállalkozónak, a vállalkozásnak a 
saját üzlete (telephelye, iroda, stb.) elé 
kihelyezett 1 db. 1,0 m2 –es nagyságot 
meg nem haladó, az üzletben 
(telephelyén, irodában, stb.)  folytatott 
tevékenységet hirdető mozgatható 
hirdetőtábla után.

6.§.
A Rendelet  19.§ (1) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:

(1) E rendelet reklámhordozó 
közterületen és közterületnek nem minősülő 
ingatlan közterületről látható részén 
(továbbiakban egyéb ingatlan) való 
elhelyezésére tartalmaz előírásokat. Az ezen 
ingatlanokon elhelyezett vagy elhelyezésre 
kerülő  – a talajjal vagy  építménnyel 
szilárdan egybeépített – reklámhordozó 
esetében e rendelet szabályait kell 
alkalmazni, függetlenül az elhelyezett 
reklámhordozó anyagától, annak állandó 
vagy ideiglenes jellegétől, ill. építési 
módjától. 

7.§.
A  Rendelet  20.§  (3)  bekezdés  b)  pontja 
helyébe az alábbi b) pont lép:

(3) Bármely ingatlanon reklámhordozót 
elhelyezni – területi egységre vonatkozó 
előírások figyelembevétele mellett – az 
alábbiak szerint lehet:

b) A rendelet 1. sz. melléklet (2) 
bekezdése szerinti:

- 1. sz. körzetben az egyéb 
ingatlanokon a 2.§(6) g.) pontja 
szerinti tevékenységekhez  szorosan 
kapcsolódó cég- cím- (pl.: lógó) és 
reklámtábla elhelyéze engedélyezett, 
ezen kívűl más tevékenységre 
vonatkozó reklámhordozó elhelyezése 
tilos!

- 3. sz. körzetben az egyéb 
ingatlanokon a 2.§(6) g.) pontja 
szerinti tevékenységekhez  szorosan 
kapcsolódó cég- cím- (pl.: lógó) és 
reklámtábla elhelyéze engedélyezett, 
ezen kívűl egyéb tevékenységre 
vonatkozóan további 1 db 
reklámhordozó elhelyezése 
engedélyezett. Lakott területen kívűli 
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területen több reklámhordozó 
elhelyezése is lehetséges.

8.§.
 A Rendelet 20.§ (3) bekezdés c) pontja az 
alábbiak szerint módosul:

c)Az épületek homlokzatain az érintett 
homlokzat, tűzfalaknál az érintett 
tűzfal és a kerítés felületének 
legfeljebb 20 %-ig,

9.§.
A Rendelet  20.§ (4) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:

(4) a.) A rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott 1. sz. körzetű 
közterületeken reklámhordozót 
elhelyezni csak a város tulajdonában 
lévő Egységes Információs Rendszeren 
lehet, melynek részeit  a 2. számú 
melléklet 3. táblája tartalmazza.

         Az Egységes Információs Rendszerbe 
tartozó Gyalogos és kerékpáros 
Információs tábla és Idegenforgalmi 
Információs tábla részei: 

         - minimum 3 db táblaelem, melyek 
mérete vagy 1000 mm x 100 mm 
(Gyalogos és kerékpáros Információs 
Tábla), vagy  1450 mm x 200 mm, 
(Idegenforgalmi információs Tábla)

         - kettő lebetonozott, fém láb,  a 3. 
számú és 5. számú melléklet szerinti 
méretekkel. 

         Az Egységes Információs Rendszeren 
elhelyezett rteklámhordozókért a 2. 
számú melléklet 3. tábla szerint 
meghatározott bérleti díjat kell fizetni. 
A kialakításnak a 3., 4. ill. 5. számú 
mellékletben meghatározottnak kell 
lennie.  

        b.) A 20.§ (4) bek. a.) pontjában 
foglaltak alól kivételt képez az 

autóbuszvárók érkezési és távozási 
oldalán lévő reklámozásra alkalmas 
felület, valamint a mobil megállító 
táblák (max. 1,0 m2-ig) elhelyezése. 

 
10.§.

A Rendelet  20.§  (5)  bekezdés  helyébe  az 
alábbi 5) bekezdés lép:

 (5)  A Rendelet  1.  számú  melléklet  (2) 
pontja  szerinti  2.  számú  körzet 
területén csak  a  termálfürdő  és  a  2. 
számú  körzetben levő 
szállodát/szállodákat,  hirdető 
reklámfeliratot szabad elhelyezni. 

11.§.
A Rendelet 21.§ (3) és (4) bekezdés helyébe 
az alábbi (3) és (4) bekezdések lépnek:

(3) A 2,0 m2-nél nagyobb, reklámhordozó 
elhelyezése anyagától függetlenül építési 
engedély köteles. 

(4) Az 1, 2, és a 3. sz. körzetben a egyéb 
ingatlanokon folytatott, a 2.§ (6) bek. 
g.) szerinti  tevékenységekre vonatkozó 
reklámhordozó esetén amennyiben az 
elhelyezni kívánt reklámhordozó 
nagyobb   2 m2-nél, vagy 2 db-nál több 
reklámhordozót kívánnak elhelyezni, 
akkor a városi főépítésszel való előzetes 
egyeztetés szükséges.

12.§.
(1)  A  Rendelet  22.§  (1)  bekezdése  az 
alábbiak szerint módosul:

(1) a.) A reklámhordozók és környezetük jó 
karbantartásáról a reklámhordozók 
tulajdonosai kötelesek folyamatosan 
gondoskodni. A közterületen lévő, 
elhanyagolt, tönkrement reklámhordozó 
eltávolításáról a reklámhordozó-
tulajdonos felszólítása után annak 
értesítése mellett, a reklámhordozó-
tulajdonos költségére és felelősségére a 
Polgármesteri Hivatal eltávolíttatja.
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      b.) Az elhanyagolt, tönkrement 
reklámhordozókat, ha azok e rendelet 
szempontjából egyéb ingatlanon vannak, 
és azokat a felszólítás ellenére sem 
hozzák rendbe, az egyéb ingatlan 
tulajdonosának kell eltávolítania. 

(2) A Rendelet 22.§ (2) bekezdése helyébe a 
következő szövegrész kerül:

     A jelen rendelet hatályba lépését követően 
a közterületre a Rendeletben foglaltaktól 
eltérően kihelyezett reklámhordozókat el 
kell távolítani. Az így kihelyezett 
reklámhordozót  a reklámhordozó-
tulajdonos felszólítása után annak 
értesítése mellett, a reklámhordozó-
tulajdonos költségére és felelősségére a 
Polgármesteri Hivatal eltávolíttatja.

13.§.
A Rendelet  22.§  (3)  bekezdésének helyébe 
az alábbi (3) bekezdés lép:

 (3) A jelen rendelet hatályba lépését 
követően a Rendelet módosításait 
megelőzően már jogszerűen, de engedély 
nélkül kihelyezett reklámhordozókat el 
kell távolítani.  

14.§.
A Rendelet 23.§ (1) bekezdése a következők 
szerint módosul: 

23. § (1)Aki e rendelet 2. § (5) 
bekezdésében foglalt esetekben nem köt 
hatósági szerződést; e rendelet 2.§(7) bek-
ben foglalt közterülethasználati tilalmat 
megsérti;e rendelet  10. § (1) és (3) 
bekezdésében megfogalmazott szabályokat 
megszeg; e rendelet  20.§(3) b.) pontját 
megszegi; e rendelet 22.§ (1) bek. b.) pontját 
megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

15.§

A Rendelet 1.sz. melléklet (2) bekezdésében 
a  reklámhordozók  elhelyezése 
szempontjából  meghatározott  1.  és  .2.  sz. 
Körzet az alábbiak szerint módosul:

1.számú körzet:

Széll Kálmán tér

Kossuth L. utca (Széll K. tértől a Kossuth L. 
u. 10. sz. alatti, 1043 hrsz-ú ingatlannal 
bezárólag)

Árpád utca (Kossuth L. utca és az Arany J. 
utca közötti szakasza)

Mártírok út (Széll K. tértől a szentgotthárdi 
1298/3 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)

Deák F. út (Széll K. tértől a Deák F. u. 10 sz. 
alatti, 1336 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)

Rákóczi F. út 

József A. út (Széll K. tértől a József A. u. 8. 
sz. alatti, 1291 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)

Széchenyi u. (Széll K. térttől a Deák F. u. 13. 
sz. alatti, 1310/1 hrsz-ú ingatlannal 
bezárólag)

Füzesi út (Május 1. út és a Hunyadi J. utca 
közötti szakasza)

Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 
1. utca közötti szakasza)

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, 12/2, 
12/3,  16, 17.),  István király utca (02 és a 63 
hrsz.)

16.§
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A  Rendelet  2.sz.  melléklete  az  alábbiak 
szerint módosul:

2. sz. melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. 
rendelethez

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
a közterületek használatáról és a 

közterületek rendjéről, valamint a 
közterületek bontásáról és 

helyreállításáról

1. Tábla

Közterület-használati díjak mértéke

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

 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
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 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 

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

2. Tábla

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:
Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze

t 2. körzet
 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Önálló hirdető berendezés, üzlet      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 730 400 440 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 585 400 440 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 370 300 290  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! 

3. tábla

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 
rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai :

Sorsz
.

 Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke:

1. Városközpont információs 
táblarendszerén, (Gyalogos és 
kerékpáros infornációs tábla) 1 db 
táblaelem mérete: 1.000 mm x 
100 mm 

 6.000,-
Ft/táblaelem/év

2. Térképes információs tábla 
hátoldalán, 1 db elem mérete: 108 
mm x 550 mm (mindkét táblán 
megjelenik)

 6.000,-Ft/elem/év    (2 
db táblán megjelenik)
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3. Térképes információs tábla 
hátoldala, reklámfelület nagysága 
2.40 m2 (táblánként)

10.000,-Ft/m2/év

4. A város területén rendszeresített 
információs (Idegenforgalmi 
információs tábla) 
táblarendszeren, 1 db táblaelem 
mérete: 1.450 mm x 200 mm

8.000,-Ft/táblaelem/év

A fenti díjak a táblaelemek előállítási 
költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem 

tartalmazzák! 

17.§
A Rendelet 3., 4. és 5. számú melléklete a 
következők szerint módosul:

3. sz. melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT.  
rendelethez

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
a közterületek használatáról és a 

közterületek rendjéről, valamint a 
közterületek bontásáról és 

helyreállításáról

A  városközpont  lehatárolt  részén  lévő 
információs  táblarendszer  (gyalogos  és 
kerékpáros  információs  tábla) kialakítása, 
mérete, táblaelemek részletes rajza.
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4. sz. melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. 
rendelethez

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
a közterületek használatáról és a 

közterületek rendjéről, valamint a 
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közterületek bontásáról és 
helyreállításáról

A térképes információs tábla kialakítása, mérete, táblaelemek részletes rajza.
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5. sz. melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. 
rendelethez

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
a közterületek használatáról és a 

közterületek rendjéről, valamint a 
közterületek bontásáról és 

helyreállításáról

A város területén rendszeresített információs táblarendszer (Idegenforgalmi információs tábla) 
kialakítása, mérete, táblaelemek részletes rajza.
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18.§
A Rendelet egyebekben változatlan marad.

19. §.
Ez  a   rendelet  a  kihirdetés  napján  lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2009. november 26-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

30/2009. (XI. 26.) ÖKT számú rendelete
a 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó 

egyes rendeletek módosításáról

1.§ 
A kommunális adóról szóló 19/1991.(XI.14.)  

ÖKT. rendelet (továbbiakban KadóR.) 
módosítása

(1) A KadóR. 12.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„12.§  (1) Az adó évi mértéke a 11.§ alapján 
számított létszámra vetítve 2.700.- Ft/ fő.”
(2) A KadóR. egyebekben nem változik

2.§ 
Az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. 

(XII.(1.) ÖKT rendelet módosítása
(továbbiakban Iadó R.)

(1)  Az  idegenforgalmi  adóról  szóló 
29/2005. (XII.1.) ÖKT sz. rendelet  4.§ (2) 
bekezdése  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:
„4.§ (2) Az adó mértéke: személyenként és 
megkezdett vendégéjszakánként 410.- Ft.”

(2) Az IadóR. egyebekben nem változik

3.§
Záró rendelkezések

 A rendelet 1.§ és 2.§-aiban foglaltak 2010. 
január 1-én lépnek hatályba.

Kihirdetve: 2009. november 26-án.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

267/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  előterjesztett 
költségvetési  koncepciót tárgyalási alapként 
elfogadja,  a  további  részletes  tárgyalásra  a 
2010.  évi  költségvetési  törvény  elfogadása 
után kerül sor.
a.)  A  képviselő-testület  a  2010.  évi 
költségvetésben  a  januári  tárgyalási 
fordulóra  olyan  költségvetési  tervezet 
elkészítését  irányozza  elő,  ahol  a  hiány 
maximum 300 millió Ft.  

b.)  A  képviselő-testület  a  2010.  évi 
költségvetés  előkészítése  folyamán  előírja 
valamennyi intézmény esetében a bevételek 
növelését;  az  idegenforgalmi  adó emelését; 
az  idegenforgalmi  adóval  kapcsolatos 
ellenőrzési  rendszer  kidolgozását;  az 
ingatlanértékesítések  lehetőségének 
vizsgálatát  és  az  energiaköltségek 
változásának  vizsgálatát  (az  esetleges 
csökkenés  miatti  változások  figyelembe 
vételét).

c.)  A  Képviselő-testület  a  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  által  fenntartott, 
illetve az Önkormányzat által finanszírozott 
intézmények  tekintetében  egy  maximális 
finanszírozási  összeg  biztosítását  fogja 
meghatározni,  melynek  mértékét  a  2010. 
januári  képviselő-testületi  ülésre  kell 
kidolgozni.  Ezzel  kapcsolatban  az 
Önkormányzat  által  finanszírozott 
intézmények  tekintetében  a  Képviselő-
testület felkéri az intézményvezetőket, hogy 
működjenek  együtt  az  intézményeik  által 
ellátott  feladatok  tekintetében  alternatív 
megoldások kidolgozásában is.
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d.)  A  Képviselő-testület  a  2010.évi 
költségvetésben az önkormányzati bevételek 
jelentős  elmaradása  miatt  támogatást 
kizárólag  a  Tótágas  Közalapítvány  és  a 
Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  részére 
biztosít.  Ennek  a  nagyságrendjét  a  januári 
képviselő-testületi  ülésre kell  előterjeszteni, 
ennek mértéke várhatóan csökkenni fog, erre 
tekintettel  ezen  szervezeteknek  a 
költségeiket csökkenteni kell.

e.) A Képviselő-testület az intézmények által 
benyújtott igények fontosságát elismeri, de a 
költségvetési  helyzetre  tekintettel  azokat 
nem támogatja.

Határidő:  testületi  döntések  átvezetése 
azonnal,  további  tárgyalás  a  költségvetési 
törvény elfogadása után.
Felelős: Polgármester

268/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
intézmények  2009.  évi  Energia-
racionalizálási  programtervének 
teljesítéséről készült beszámolót és az 1. sz. 
mellékletként csatolt, 2010. év végéig szóló, 
Energia-racionalizálás  programtervet 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

269/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  város 
Önkormányzata  2009.  évi  költségvetésének 
I-III.  negyedéves  teljesítéséről  szóló 
beszámolót megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

270/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  igazgatójának  az 
önkormányzati  tulajdonú  bérlakásokban 
lakók  lakbérhátralékáról  és  a  hátralékok 
behajtásáról  tett  intézkedésekről  készített 
negyedéves  beszámolóját  megismerte,  azt 
elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

271/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Rendelőintézet 
Szentgotthárd  pótelőirányzat  kérelmét 
támogatja,  és  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésében  a  működési  hitel  terhére 
maximum  8.500  e/Ft  önkormányzati 
támogatást biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős:
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Dr.  Mesterházy  Mária  Intézményvezető 
Főorvos

272/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az Önkormányzat  2009. 
évi  költségvetésében  a  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság 2009. évi 
elkülönített keretéből 125.000,- Ft zárolását 
rendeli  el,  amely  összeg  átcsoportosításra 
kerül az általános tartalékba.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
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2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesület  részére  125.000,-  Ft 
támogatást  biztosít  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  2009.  évi  költségvetésében 
az általános tartalék terhére. A támogatásról 
megállapodást  kell  kötni,  annak 
felhasználásáról  az  Egyesületnek  2009. 
december 15-ig el kell számolnia.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Szalainé Kiss Edina Elnök 

273/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő–testülete  a  95/2009.  számú 
határozata  3.)  pontjának  3.  francia 
bekezdését  (a  Rábafüzesi  városrészi  klub 
működtetéséről szóló pontot) visszavonja, a 
Rábafüzesi  Városrészi  Önkormányzattal 
megkötött  megállapodás  közös 
megegyezéssel  való  megszüntetését  és  az 
Előterjesztés  3.  számú  melléklete  szerinti 
támogatási  szerződés  Rábafüzesért 
Egyesülettel  való  megkötését  támogatja  a 
2010. január 1-től  a 2010. évi  költségvetés 
alapján  történő  támogatások  elosztásáig 
terjedő  időszakra.  A  támogatási 
szerződésben  a  Rábafüzesért  Egyesület 
címét Szentgotthárd, Kodály Zoltán utca 11. 
számként kell megjelölni..

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

274/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Óvoda,  Általános  Iskola, 
Gimnázium  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény  (SZOI)  pótelőirányzat  kérelmét 

támogatja,  és  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésében  a  működési  hitel  terhére 
maximum  7.579  e/Ft  önkormányzati 
támogatást  biztosít,  melyből  3.578  e/Ft  a 
személyi  juttatások,  4.001  e/Ft  a  dologi 
kiadások  fedezetére  szolgál.  Egyben  a 
Képviselő-testület  felkéri  Szentgotthárd 
Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsát,  mint  a  SZOI 
irányító  szervét,  hogy  az  intézmény 
költségvetésében  a  személyi  juttatás 
előirányzatot  3.578  e/Ft-tal,  a  dologi 
kiadások előirányzatot 4.001 e/Ft-tal emelje 
meg. Továbbá a Képviselő-testület felkéri a 
Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodáját, 
hogy  kiemelt  figyelmet  fordítson  a 
kötelezettségvállalások  és  utalványozások 
ellenjegyzésénél.

Határidő: azonnal
Felelős:
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Viniczay Tibor Polgármester
Pénzes Tibor Igazgató

275/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei 
Szakképzés-szervezési  Társulás  (Vasi 
TISZK)  kérelmét  nem  támogatja.  Az 
Önkormányzat  2010.  évi  várható 
bevételeinek  jelentős  csökkenése  miatt  a 
költségek  megelőlegezéséhez  nem  tud 
hozzájárulni.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

276/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Alpokalja 
teremlabdarúgó  torna  Szervező 
Bizottságának támogatás  iránti  kérelmét  az 
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Önkormányzat költségvetési helyzetére való 
tekintettel támogatni nem tudja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

277/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  vagyongazdálkodással 
kapcsolatos  Tájékoztatót  megismerte,  azzal 
egyetért.  A  vagyongazdálkodás  lehetséges 
szervezeti  formáival  kapcsolatosan  ki  kell 
dolgozni  elsősorban  egy  közüzemi-  és  egy 
gazdasági  társasági  forma  modelljét,  ami 
tartalmazza  a  vállalkozás  lehetséges 
szervezeti  felépítését,  a  pénzügyi,  jogi, 
közgazdasági szempontokat. Az új szervezeti 
forma  felállítására  időbeli  ütemtervet  és 
feladattervet is el kell készíteni.

Határidő: a 2010. januári testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

278/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd-
Máriaújfalui  játszótér  felújítására 
(NYDRFT:  HÖF  CÉDE  előirányzat) 
4.228.000,- Ft összegű, rövid lejáratú-, forint 
alapú-,  támogatást  megelőlegező  hitel 
felvételét engedélyezi.
A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal 
arra,  hogy  a  hitelt  és  költségeit  a 
költségvetésében  megtervezi,  valamint 
azokat esedékességkor megfizeti.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

279/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési  Bizottság  2009.  évi 
munkatervét  módosítja,  a  2009.  november 
hónapra tervezett „Beszámoló az energetikus 
munkájáról.  Az  energetikus  javaslatai  a 
2010.  évre”  című  napirendi  pontot  a 
Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság 
munkatervében a 2010. évi januári bizottsági 
ülés napirendjei közé helyezi át.

Határidõ: 2010. januári bizottsági ülés
Felelõs: Viniczay Tibor polgármester
              Virányi Balázs energetikus

280/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  volt  Gondozóház 
területére  tervezett,  nyugdíjasok  számára 
építendő lakásokat tartalmazó tanulmányterv 
két  változatából  jelen  pillanatban  egyik 
mellett sem dönt, újabb változatok készítését 
rendeli el, ehhez egy, a 2009. december 16-
án  megtartásra  kerülő  képviselő-testületi 
ülésre  előterjesztendő  tervezői  koncepció 
leírását  kell  a  képviselő-testület  elé 
terjeszteni.

Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Határidő: 2009. decemberi testületi ülés

281/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  fenntartásában  lévő 
Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  TÁMOP-
3.2.4-09/1  számú,  Tudásdepó-Expressz”-  A 
könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési  szerepének erősítése  az  élethosszig 
tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók 
igényeinek  hatékonyabb  kielégítését  célzó 
szolgáltatás-fejlesztés  c.  pályázaton  való 
részvételéhez elvi támogatást biztosít.
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Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Molnár Piroska igazgató

2.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete,  mint  a  Móra  Ferenc 
Városi  Könyvtár  fenntartója  nyilatkozik 
arról, hogy 
 a  támogatott  beruházással  létrehozott 

kapacitásokat,  szolgáltatásokat  az 
1083/2006. EK rendelet szerint a projekt 
befejezését követő 5. év végéig fenntartja 
és üzemelteti.

 a  beruházás  megvalósításának  zárásától 
számított  5  évig  –  támogatás 
visszafizetésének  terhe  mellett  –  a 
támogatásból  korszerűsített  ingatlan 
rendeltetésében  és  az  ingatlannal 
kapcsolatos  tulajdonjogviszonyban 
változás  nem  történik,  használatából 
bármely  szervezetnek  jogtalan  előnye 
nem származik.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Molnár Piroska igazgató

282/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  készfizető  kezességet 
vállal  a  100%-os  tulajdonát  képező  Városi 
Televízió- és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft 
5  millió  forint  összegű  folyószámla 
hitelkeretének  15  millió  Ft-ra  való 
felemelése  esetén  a  felvett  összeg 
visszafizetéséért.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
             Dékány István ügyvezető 

283/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  100%-os 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  Gotthárd-
Therm  Kft  Felügyelő  Bizottságában 
megüresedett  két  helyre  az  alábbi  tagokat 
választja:
Varga  Ervin  Tanakajd,  Petőfi  Sándor  u.  3. 
szám alatti lakos
Vass  József  Szentgotthárd,  Radnóti  u.  21. 
szám alatti lakos

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

284/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Pável Á. Ltp-
re  vezető  út  (hrsz..  1400/17.)  nyugati 
oldalára  kihelyezett  megállni  tilos 
jelzőtáblához  „kivéve  áruszállítás” 
kiegészítő tábla kihelyezésével.
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  Hunyadi  út  5.  számú 
épület  mögött  lévő  kiszolgáló  útra  -  a 
Hunyadi  út  15-17.  számú  épületek 
megközelítésére  szolgáló 
útkereszteződéstől  nyugati  irányban  -, 
kihelyezett  megállni  tilos  jelzőtáblához 
„kivéve  áruszállítás”  kiegészítő  tábla 
kihelyezésével,  valamint  a  kiszolgáló 
úton  -  a  Hunyadi  út  15-17.  számú 
épületek  megközelítésére  szolgáló  út 
kereszteződéstől  keleti  irányban  -, 
kétirányú közlekedés elrendelésével az út 
keresztmetszeti  adottságai  miatt 
szükséges közúti jelzőtáblák elhelyezése 
mellett.

Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

3.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd-
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Rábakethelyi  városrészen a  Kethelyi  utca - 
Zsida-patak – Vakarcs K. utca (beleértve a 
Vakarcs K. utcát is)– Felső utca (beleértve a 
Felső  utcát  is)  által  határolt  területen  30 
km/h  korlátozott  sebességű  övezet 
kialakításával. A szükséges jelzőtáblák - 5-5 
db  „korlátozott  sebességű  övezet,  illetve  
vége”- kihelyezésének költségét  a 2010. évi  
költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.
Határidő:  2010.  január  15.  (időjárás 
függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
István  király  utca  élményfürdőhöz  vezető 
részén  2  db  közúti  küszöb  (fekvőrendőr) 
kialakításával az úttest teljes szélességében. 
A közúti  küszöb  kialakításával  kapcsolatos 
költségeket a 2009. évi költségvetés út – híd  
keret  terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

5.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Árpád utca  11-17.  társasház  (hrsz.:  955/7.) 
hátsó  udvarának  bejárati  útján  megállási 
tilalom  elrendelésével.  A  szükséges 
jelzőtáblák kihelyezésének költségét a 2010. 
évi  költségvetés  út-híd  keret terhére 
biztosítja.
Határidő:  2010.  január  15.  (időjárás 
függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

6.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd-
Máriaújfalu,  Kis  utca  Máriaújfalui  úti 
kereszteződéséhez  kötelező  haladási  irány 
jelzőtáblák  kihelyezésével.   A  szükséges 
jelzőtáblák kihelyezésének költségét a 2010. 
évi  költségvetés  út-híd  keret terhére 
biztosítja.
Határidő:  2010.  január  15.  (időjárás 
függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

7.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
Tompa M. utca Kossuth L. utcai vége felől 
déli irányba megállási tilalom elrendelésével 
forgalomtechnikai  lánckorlát  elhelyezése 
mellett.  A szükséges  jelzőtábla,  lánckorlát 
kihelyezésének  költségét  a  2010.  évi  
költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.
Határidő:  2010.  január  15.  (időjárás 
függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

8.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  8-as  számú 
főút kezelőjének, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-nek  a  8-as  számú  főútvonal  – 
Szentgotthárd-Rábafüzes  városrész,  Kodály 
Zoltán  utca  kereszteződésében  útirányjelző 
tábla kihelyezését. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

9.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd, 
0117.  hrsz-ú  úton  (Zsidahegyi  bekötőúton) 
30  km/h  sebességkorlátozás  elrendelésével. 
A  szükséges  jelzőtáblák  kihelyezésének 
költségét  a  2010.  évi  költségvetés  út-híd  
keret terhére biztosítja.
Határidő:  2010.  január  15.  (időjárás 
függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

285/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi 
1417/11  hrsz-ú  ingatlanból  kiméretésre 
kerülő,  jóváhagyott  területrészt  a  Pintér-
Trans Bt. részére 1.200.- Ft/m2 (mely ÁFA-t 
nem tartalmaz) áron értékesíti. A telekhatár 
módosítással  együtt  járó  összes  költség 
(értékbecslés-,  változási  vázrajzok 
elkészíttetésének  költsége,  tulajdoni  lap, 
térképmásolat díja) a kezdeményező felet, a 
Pintér-Tarns Bt-t terheli.
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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  Képviselő-testület 
jóváhagyta.

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

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


