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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

20/2009. (X. 1.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 4.
2009. évi költségvetésről szóló 3/2009.
(II. 26.) ÖKT rendelet módosítása.

21/2009. (X. 1.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szer- 4.
vezeti és Működési Szabályzatáról vala-
mint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.)
ÖKT rendelet módosítása.

22/2009. (X. 1.) ÖKT r. A Szentgotthárd, Széll Kálmán tér – Kossuth 12.
Lajos utca – István király utca – a 17 hrsz út
északi határvonala – a 14/1 és 15 hrsz telkek
északi telekhatára által határolt Várkerti telek-
tömbjének Helyi Építési Szabályzatáról és Sza-
bályozási Tervének elfogadásáról valamint a
Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának,
valamint szabályozási tervének egységes szöve-
géről szóló 28/2007. (IX. 27.) ÖKT rendelet
módosítása.

23/2009. (X. 1.) ÖKT r. Az Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. 18.
(II. 1.) ÖKT rendelet módosítása.

24/2009. (X. 1.) ÖKT r. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 19.
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény végrehajtásáról szóló 25/2005. (IX. 30.)
ÖKT rendelet módosítása.

25/2009. (X. 1.) ÖKT r. A városi címer, zászló és a Szentgotthárd név 19.
használatáról szóló 3/1992. (IV. 24.) ÖKT
rendelet módosítása.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

216/2009. (X. 1.) Beszámoló a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok 20.
munkájáról. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás
és a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről.

217/2009. (X. 1.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének 20.
végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.

218/2009. (X. 1.) Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. 20.

219/2009. (X. 1.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat. 20.

220/2009. (X. 1.) A SZOI Alapító Okiratának módosítása. 21.

221/2009. (X. 1.) Intézményi SZMSZ-ek módosítása. 21.

222/2009. (X. 1.) Felsőfokú szakképzés a III. Béla Szakképző Iskola és 22.
Kollégium intézményében.

223/2009. (X. 1.) A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium érettségi 22.
vizsgaügye.

224/2009. (X. 1.) A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium maximális 22.
osztály/csoport túllépés iránti kérelme.

225/2009. (X. 1.) A május 1-i, augusztus 20-i kirakodóvásár / rendez- 23.
vények értékelése.

226/2009. (X. 1.) Környezetvédelmi alap – Hulladékégető elleni 23.
tiltakozás számlájának finanszírozása.

227/2009. (X. 1.) Polgárőr Egyesület kérelme. 23.

228/2009. (X. 1.) Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető 24.
Nonprofit Kft készfizető kezességvállalási kérelme.

229/2009. (X. 1.) A Szentgotthárdi Rendelőintézet, valamint a Szent- 24.
gotthárdi Gondozási Központ feladat-ellátási
rendszervizsgálata.

230/2009. (X. 1.) A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 24.
közterületek bontásáról és helyreállításáról, továbbá
különböző reklámhordozók elhelyezéséről
szóló rendelet módosításának tervezete.
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231/2009. (X. 1.) Szentgotthárdi 3358 hrsz-ú ingatlan értékesítése 24.
(Dr. Kenéz Zsolt).

232/2009. (X. 1.) Düh Imre Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 64. 25.
szám alatti lakos kérelme.

233/2009. (X. 1.) Lakáscélú támogatási kérelmek. 25.

234/2009. (X. 1.) Závecz Lászlóné bérleti díj mérséklésének kérelme. 25.

235/2009. (X. 1.) Szentgotthárd, Május 1. utca 2. szám alatti 1578/2/A/12 26.
garázs bérlete (Horváth Ferenc).

236/2009. (X. 1.) Malom utcai vasúti átjáró megszüntetésének kérelme. 26.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

20/2009. (X. 1.) számú ÖKT. rendelete 
a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.  

26.)
ÖKT. rendelet módosításáról

/továbbiakban: rendelet/

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

A  2009.  évi  költségvetés  kiadási  főösszeg 
2.300.219,3 e/Ft  /2.sz.,  3.sz.   melléklet 
szerinti  részletezéssel   a   módosított 
előirányzat  21.741,8  e/Ft-al nő/.

A 2009. évi költségvetés bevételi főösszege 
1.863.876,3 e/Ft /4.sz. melléklet szerinti 
részletezéssel  a  módosított  előirányzat 
21.741,8 e/Ft-al nő/.

A 2009. évi költségvetés hiány 436.343 e/Ft 
/4.sz.  melléklet  szerinti  részletezéssel  a 
módosított előirányzat változatlan/.

2.§.
A rendelet  6.§.  (5.)  helyébe  a  következő 

lép:

Az általános tartalék - 10 e/Ft-al, 1 187 e/Ft-
ra  csökken  /ebből  polgármesteri  keret 
187  e/Ft,  katasztrófa  alap  1  000  e/Ft, 
általános  tartalék  0  e/Ft/.  A  működési 
céltartalék – 1.993 e/Ft-tal 4.718 e/Ft-ra, 
a  fejlesztési  céltartalék  –  2.468  e/Ft-tal 
17.532 e/Ft-ra csökken.

3.§.
A rendelet egyebekben nem változik.

4.§.
A  rendelet  kihirdetése  napján  lép 

hatályba.

Kihirdetés napja: 2009. október 1-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

21/2009.(X. 1.) ÖKT sz. rendelete
A Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési szabályzatáról

valamint mellékleteiről szóló 9/1995.(III.  
30.) ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet)  

módosításáról

1.§
(1) A Rendelet 6. sz. melléklete 1. Általános  
rendelkezések pont 1.3. alpontja az alábbiak  
szerint módosul:

1. Általános rendelkezések

1.3.1.  A  Polgármesteri  Hivatal 
alaptevékenységébe  tartozó  feladatok 
szakfeladatonkénti bontásban:

2009.  december  31-ig  alkalmazandó 
szakfeladatok száma és megnevezése:

751153     Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási 
                  tevékenysége
014034 Kisegítő  mezőgazdasági 
szolgáltatás
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
221214 Lapkiadás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025 Helyi  közutak,  hidak,  alagutak 
létesítése és felújítása
631211 Közutak,  hidak,  alagutak 
üzemeltetése, fenntartása
642024 Városi  és  kábeltelevíziós 
rendszerek üzemeltetése
701015 Saját  vagy  bérelt  ingatlan 
hasznosítása
751153 Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési  és  területi  helyi 
kisebbségi  önkormányzatok  igazgatási 
tevékenysége
751175 Országgyűlési 
képviselőválasztással  kapcsolatos  feladatok 
végrehajtása
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751186 Önkormányzati 
képviselőválasztással  kapcsolatos  feladatok 
végrehajtása
751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751670 Polgári védelmi tevékenység
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város-  és  községgazdálkodási 
szolgáltatás
751856 Települési  vízellátás  és 
vízminőség védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai
751966 Önkormányzatok  és  többcélú 

kistérségi  társulások  feladatra 
nem tervezhető elszámolása

852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853311 Rendszeres  szociális  pénzbeli 
ellátások

853322 Rendszeres  gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti  pénzbeli  gyermekvédelmi 
ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és –kezelés
902113 Települési  hulladékok  kezelése, 
köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési  központok,  házak 
tevékenysége
924025 Verseny- és élsport
924036 Diáksport
926018 Máshová  nem  sorolt  kulturális 
tevékenység
926029 Máshová  nem  sorolt 
sporttevékenység
930910 Fürdő és strandszolgáltatás

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat 
száma és megnevezése:

0210001 Erdészet, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés
3811031 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
4120001 Lakó és nem lakóépület építése
4211001 Út, autópálya építése
4221001
4222001

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

5221101 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása
6110201 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

üzemeltetése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység
7500001 Állat-egészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8411121
8411141

8411151

8411161

8411171

8411181

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
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8411241
8411261

8411271
8411331
8411431

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 
szinten

8411911 Nemzeti ünnepek programjai
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások
8414021 Közvilágítás
8414031 Város, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8419011 Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
8419021 Központi költségvetési befizetések
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8821111
8821121
8821131
8821141
8821151
8821161

Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon

8821171
8821181

Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátások
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

8821211
8821221
8821231

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8891011 Bölcsődei ellátás
8899351 Otthonteremtési támogatás
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8903011 Civil szervezetek működési támogatása
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
8906031 Szakszervezeti tevékenység támogatása
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
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9311021
9312011

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9313011 Szabadidősport tevékenység és támogatása
9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés

A  Polgármesteri  Hivatal  kiegészítő 
tevékenységei:
8219002       Fénymásolás, egyéb irodai 
szolgáltatás

A  Polgármesteri  Hivatal kisegítő  és 
vállalkozási tevékenységet nem végez.

1.3.2.  Az  ellátott  alaptevékenységek 
forrásai,  a  tevékenységeket  meghatározó 
jogszabályok:

Tevékenység Feladatmutató Tevékenység 
forrása

Tevékenységet 
meghatározó 
jogszabály

Közigazgatás:
Önkormányzati igazgatási tev.
Polgári védelem
Kisebbségi önkormányzati feladatok

Lakosságszám

Kisebbségi 
önkormányzatok 
száma

Normatíva
Saját bevétel

Ötv.
Kisebbségi 
törvény

Város és község-gazdálkodás:
Közutak-, hidak üzemeltetése
Települési vízellátás, vízkár elhárítás
Közvilágítás
Települési  hulladékkezelés  és  köz-
tisztasági tevékenység
Temetkezéssel kapcsolatos feladatok
Tűzvédelem

Lakosságszám

Normatíva
Saját bevétel

Ötv.

Mezőgazdasági feladatok:
Kisegítő mezőgazdasági sz. feladatok
Állategészségügyi feladatok
Erdőgazdálkodási feladatok

Lakosságszám Normatíva
Saját bevétel

Ötv.

Kulturális és sportszolgáltatások Lakosságszám Normatíva
Saját bevétel

Ötv.

Egészségügyi és szociális ellátás:
Bölcsődei ellátás
Pénzbeli szociális ellátások:
Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szoc. ellátás
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

-
Ellátotti/ 
segélyezett 
létszám

Normatíva
Saját bevétel

Ötv.
Szoc.tv.

(2) A Rendelet 6. sz. melléklete 1. Általános 
rendelkezések pont 1.7. alpontja az alábbiak  

szerint módosul:
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1.7.  A Polgármesteri  Hivatalhoz  rendelt 
költségvetési szervek: 

A Polgármesteri  Hivatalhoz rendelet  önálló 
gazdasági  szervezettel  nem  rendelkező 
költségvetési szervek:
a.) az Önkormányzat fenntartása alatt álló 

 Városi  Könyvtár  –  Szentgotthárd, 
Széll K. tér 2.

 Rendelőintézet  –  Szentgotthárd, 
Hunyadi u. 18.,

b.) a Társulás által fenntartott  költségvetési 
szervek

 Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda, 
Általános  Iskola,  Gimnázium  és 
Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény – Szentgotthárd, Széll K. 
tér 1.

 Játékvár  Óvóda  -   Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14.

 Városi  Gondozási  Központ  – 
Szentgotthárd, Arany J. u. 1.

• Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  –  Szentgotthárd,  Kossuth 
Lajos utca 7.

 Tapsifüles  Óvoda  –Gasztony,  Fő  u. 
20.,

A Polgármesteri  Hivatalhoz rendelt  további 
szervek:
a.)  az  Önkormányzat  illetékességi  területén 
működő  települési  kisebbségi 
önkormányzatok:

• Német  Helyi  Kisebbségi 
Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll 
k. tér 11.

 Szlovén  Helyi  Kisebbségi 
Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll 
K. tér 11.

 Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  – 
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

b.)  a  társulási  megállapodásban 
rögzítetteknek megfelelően

 Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulásra  – 
Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

Jelen SZMSZ rendelkezéseit 

-  az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  és 
önálló  gazdasági  szervezettel  rendelkező 
Polgármesteri  Hivatal  és  az  önállóan 
működő és gazdálkodó, de önálló gazdasági 
szervezettel  nem  rendelkező  költségvetési 
szervek között létrejött és az irányító szervek 
által  jóváhagyott  együttműködési  
megállapodásban
-  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Kisebbségi 
Önkormányzatok közötti megállapodásban,
-  továbbá  a  társulási  megállapodásban 
rögzített  munkamegosztás  és 
felelősségvállalása  keretei  között  kell 
alkalmazni. 

(3)  A  Rendelet  6.  sz.  melléklete  6.  A 
Polgármesteri  Hivatal  Ügyrendje  pont  6.1.  
alpontja az alábbiak szerint módosul:

6.1. A költségvetési koncepció

Az  éves  költségvetés  összeállítását 
megelőzően,  annak előkészítéseként  el  kell 
készíteni  az  Önkormányzat  és  a  Társulás 
költségvetési koncepcióit.
A koncepció elkészítéséhez, összeállításához 
az  érvényben  lévő  központi  szabályok  és 
képviselő-testületi  és  Társulási  döntések 
figyelembe vételével át kell tekinteni
− az  Önkormányzat  és  a  Társulás 

fenntartása alatt álló költségvetési szervek 
következő  költségvetési  évre  vonatkozó 
feladatait, kötelezettségeit, valamint

− az Önkormányzat  és a  Társulás bevételi 
forrásait.

A  költségvetési  szervektől  beszerzett, 
valamint a polgármesteri hivatalban meglévő 
információk  alapján  ki  kell  alakítani  a 
költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepcióval kapcsolatban 
meg kell ismerni
− az  önkormányzatnál  működő 

szakbizottságok - szakterületüket érintő -, 
valamint
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− a pénzügyi bizottság egész koncepcióval 
kapcsolatos

véleményét.

A  bizottságok  véleményét  csatolni  kell  a  
testületi előterjesztéshez.

A költségvetési koncepciónak a költségvetési 
évet  megelőző  év  november  30-ig,  a  helyi 
önkormányzati  képviselő-testület  tagjai 
általános  választásának  évében  legkésőbb 
december  15-ig   történő  elkészítéséért  -  a 
Jegyző felelős.

A  koncepció  összeállításában  a  Pénzügyi 
Iroda működik közre. 

A költségvetési  koncepciót  a  Polgármester 
terjeszti  a  képviselő-testület,  a  Társulási 
Tanács Elnöke a Társulási Tanács elé.

Az  önkormányzat  költségvetési 
koncepciójának  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzatokra  vonatkozó  részéről 
tájékoztatni  kell  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat elnökét.
A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének 
tájékoztatásáért a testületi ügyintéző felelős.

(3)  A  Rendelet  6.  sz.  melléklete  6.  A 
Polgármesteri  Hivatal  Ügyrendje  pont  6.2.  
alpontja az alábbiak szerint módosul:

6.2. Az előzetes költségvetési javaslat 
elkészítése

Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése 
során  figyelembe  kell  venni  az 
államháztartásról  szóló  többször  módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint 
az államháztartás  működési  rendjéről  szóló 
többször  módosított  217/1998.(XII.30.) 
Korm. rendelet (Ámr.)  előírásait, továbbá az 
Önkormányzat,  ill.  a  Társulás  költségvetési 
koncepciójában foglaltakat.

A  polgármesteri  hivatal  előzetes 
költségvetési javaslatát – az egyes szervezeti 
egységek  tervezési  feladatainak 
koordinálásával  –  a  Pénzügyi  Irodavezető 
közreműködésével a Jegyző készíti el.
A  szervezeti  egységek  igényeinek 
tartalmaznia kell a következőket:

− létszám és bérigényeket, illetve az egyéb 
változásokat,

− a  feladatok  változásait,  azok 
költségvetésre gyakorolt hatását,

− a  speciális  beszerzési  igényeket, 
elvégzendő  karbantartási  és  felújítási 
munkákat.

A  szervezeti  egységek  igényeinek 
számszerűsítése  után  gondoskodni  kell  a 
kiadási  előirányzatok  közé  történő 
beépítéséről.

A  kiadási  előirányzatok  mellett 
körültekintően  számba  kell  venni 
mindazokat  a  bevételeket,  amelyek  az 
intézmény feladataival kapcsolatosak és
− jogszabályon alapulnak,
− szerződésen, megállapodáson alapulnak,
− tapasztalatok  alapján  rendszeresen 

előfordulnak,
− eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak,
− az  eszközök  hasznosításával  függnek 

össze. 

A költségvetési javaslatot úgy kell 
összeállítani, hogy az külön tartalmazza
- az alap-előirányzatot és
- az előirányzati többletet.

Alap-előirányzat tartalma

Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év 
eredeti  előirányzatának  a  szerkezeti 
változásokkal  és  szintrehozásokkal 
módosított összege.
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Szerkezeti  változásként  kell  szerepeltetni  a 
következőket:
- a  megszűnő  feladatok  előirányzatainak 

éves szintű törlését,
- a  tervévet  megelőző  évben  az 

önkormányzat  /  Társulás által  a 
költségvetés  általános-  és  céltartaléka 
terhére  engedélyezett  -  nem  egyszeri 
jellegű - előirányzatok összegét,

- a  feladat  átadás-átvételéből,  illetve 
megszüntetéséből,  a  korszerűsítésből 
adódó előirányzat-változtatásokat,

- a bevételi előirányzat változását,
- a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra, 

többletbevétel miatti módosulását.

Nem tekinthető szerkezeti változásnak az az 
előirányzat változtatás, amelyet
- az  önkormányzat  /  Társulás egyszeri 

jellegűnek  minősített  a  költségvetés 
általános és céltartaléka felhasználásakor,

- egyszeri  jelleggel  engedélyezett  az 
önkormányzat  /  Társulás az  előző  évi 
pénzmaradványa terhére.

Szintrehozásként  kell  számításba  venni  a 
költségvetési  évet  megelőző  évben  nem 
teljes  éven  át  ellátott,  a  költségvetésbe 
szerkezeti  változásként  beépült  feladatok, 
finanszírozási  kötelezettségek  egész  évi 
kiadási  és  bevételi  előirányzatának 
megfelelő összegű kiegészítését.

Előirányzati kiadási, bevételi többlet 
tartalma:
Az előirányzati kiadási és bevételi többlet a 
költségvetési  évben  jelentkező 
többletfeladatok  ellátására,  változatlan 
feladat  mellett  az  ellátás  színvonalának 
tartására,  a  mennyiségi  és  minőségi 
fejlesztésekre szolgál, amely lehet
− egyszeri jellegű vagy
− a következő év költségvetésébe beépülő.

Az  alap-előirányzat  előirányzati  többlettel  
növelt összege a javasolt előirányzat, melyet  
a következők szerint kell levezetni:

Előző évi eredeti előirányzat              +
Szerkezeti változások                                                                             ±  
Bázis előirányzat                          +
Szintrehozás                                                                                            ±  
Alap-előirányzat                            +
Előirányzat többlet                                                                                  +  

Tárgyévi javasolt előirányzat              +

A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell 
mutatni  egyrészt  mindazon  áthúzódó 
bevételeket,  kiadásokat,  amelyek  a 
következő  évi  költségvetést  illetően 
kötelezettséget jelentenek, továbbá a javasolt 
előirányzatok  következő  két  évre  várható 
kihatását.

Az  önkormányzat  /  Társulás  bevételi  
forrását  képező  normatív  állami 
hozzájárulás  összegének  számítási  alapját  
képező mutatószámoknak az intézményektől  
-  írásban,  az  intézményvezető  által  aláírt  

formában -  történő begyűjtéséért,  valamint  
azoknak felülvizsgálata és összesítése után a 
Magyar  Államkincstár  felé  határidőre 
történő  továbbításáért  a  Pénzügyi  Iroda  -  
önkormányzati-,  ill.  társulási  költségvetési  
csoport vezetője - a felelős.

(4)  A  Rendelet  6.  sz.  melléklete  6.  A 
Polgármesteri  Hivatal  Ügyrendje  pont  6.3.  
alpontja az alábbiak szerint módosul:
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6.3. Az önkormányzati költségvetési 
rendelettervezet és a Társulási 
költségvetési határozattervezet 
összeállítása:

Az  önkormányzati  költségvetés  elfogadása 
önkormányzati  rendeletben,  a  Társulási 
költségvetés  elfogadása  társulási 
határozatban történik.
A  költségvetési  rendelettervezetet  és  a 
költségvetési  határozattervezet  -  az 
intézmények  és  a  polgármesteri  hivatal 
költségvetési javaslatai alapján - a következő 
szerkezetben kell elkészíteni:

a.) az  önkormányzat  /  társulás  és  az 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  és  az 
önállóan  működő  költségvetési  szervek 
bevételei forrásonként,  a 
pénzügyminiszter  elemi  költségvetés 
összeállítására  vonatkozó 
tájékoztatójában  rögzített  főbb  jogcím-
csoportonkénti részletezettségben;

b.) a  működési,  fenntartási  előirányzatok 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  és 
önállóan  működő  költségvetési 
szervenként,  intézményen belül kiemelt 
előirányzatonként részletezve;

− a személyi jellegű juttatásokat,
− a  munkaadót  terhelő  járulékokat 

(társadalombiztosítási  járulék  + 
munkaadói járulék)

− dologi jellegű kiadásokat,
− az ellátottak pénzbeli juttatásait,
− a speciális célú támogatásokat.
c.) a felújítási előirányzatok célonként;
d.) a felhalmozási kiadások feladatonként;
e.) az  önkormányzati  hivatal  /  társulási 

munkaszervezet  költségvetése 
feladatonként, valamint külön tételben

− az általános, és
− a céltartalék;
f.) a  költségvetési  létszámkeret  önállóan 

működő  és  gazdálkodó  és  önállóan 
működő költségvetési szervenként;

g.) a  többéves  kihatással  járó  feladatok 
előirányzatai éves bontásban;

h.) a  működési  és  a  felhalmozási  célú 
bevételi  és  kiadási  előirányzatokat 
tájékoztató  jelleggel  mérlegszerűen, 
egymástól  elkülönítetten,  de  -  a 
finanszírozási műveleteket is figyelembe 
véve  -  együttesen  egyensúlyban  a 
rendelet mellékletében be kell mutatni;

i.) elkülönítetten  is  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat(ok) költségvetése;

j.) az  év  várható  bevételi  és  kiadási 
előirányzatainak  teljesüléséről 
előirányzat-felhasználási ütemterv;

k.) elkülönítetten  az  Európai  Unió 
támogatásával  megvalósuló  projektek 
bevételei,  kiadásai,  valamint  az 
önkormányzaton  kívüli  ilyen 
projektekhez történő hozzájárulások;

l.) a  közvetett  támogatásokat  tartalmazó 
kimutatásokat;

m.) hitelteher bemutatását.

költségvetési  rendeletnek  /  társulási 
költségvetési határozatnak mindezt
− a  helyi  önkormányzatra  és  költségvetési 

szerveire, valamint
− az önkormányzat esetén helyi kisebbségi 

önkormányzatra és költségvetési szerveire
elkülönítetten  és  összesítve  együttesen  is 
tartalmaznia kell.

A  költségvetési  rendelettervezetben  teljes-
körűen be kell  mutatni a költségvetési évet 
követő 2 év várható előirányzatait.

A költségvetési  rendelet  előterjesztésekor  a 
képviselő-testület  részére  –  az  Áht.  118.  § 
(1)  bekezdésében,  valamint  az  Ámr.  29.  § 
(13)  bekezdésében foglalt  előírás  alapján – 
szöveges indokolással együtt be kell mutatni
a.) az  önkormányzat  összes 

bevételét,  kiadását,  előirányzat 
felhasználási tervét,
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b.) az  önkormányzat  rendeletében 
meghatározott tartalommal: 

b.a.)  az önkormányzat összevont 
költségvetési  mérlegét, 
elkülönítetten  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat mérlegét,
b.b.)  a  többéves  kihatással  járó 
döntések  számszerűsítését 
évenkénti  bontásban  és 
összesítve,
b.c.)   a  közvetett  támogatásokat  a 
következő részletezettségben
− az ellátottak térítési  díjának, illetve 

kártérítésének méltányossági alapon 
történő elengedésének összege;

− lakosság  részére  lakásépítéshez, 
felújításhoz  nyújtott  kölcsönök 
elengedésének összege;  

− helyi  adónál,  gépjárműadónál 
biztosított  kedvezmény,  mentesség 
összege adónemenként;

− egyéb  nyújtott  kedvezmény  vagy 
kölcsön elengedésének összege.

A költségvetési  rendelet  tervezet /  társulási 
határozattervezet  elkészítéséért  a  Jegyző 
felelős. 

A  Jegyző  által  elkészített  költségvetési 
rendelettervezetet  /  társulási 
határozattervezetet  a  Polgármester  / 
Társulási  Tanács  Elnöke február  15-ig 
nyújtja be a képviselő-testületnek / Társulási 
Tanácsnak.
Ha  a  költségvetési  törvény  kihirdetésére  a 
költségvetési  évben  kerül  sor,  a  benyújtási 
határidő a költségvetési törvény kihirdetését 
követő 45. nap. 

A  rendelettervezet  /  társulási 
határozattervezet összeállításában  a 
Pénzügyi Iroda, valamint a képviselő-testület 
állandó bizottságai működnek közre.

2.§
A Rendelet egyebekben nem változik.

3.§

Jelen rendeletmódosítás 2009. október 1-én lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2009. október 1-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

22/2009. (X. 1.) ÖKT rendelete a  
Szentgotthárd , Széll Kálmán tér- Kossuth 
Lajos utca- István király utca-a 17 hrsz út 
északi határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek 
északi telekhatára által határolt Várkerti  

telektömbjének Helyi Építési Szabályzatáról  
és Szabályozási Tervének elfogadásáról  
valamint a  Szentgotthárd Város helyi  

építési szabályzatának, valamint  
szabályozási tervének egységes szövegéről  

szóló 28/2007. (IX. 27.) ÖKT rendelet  
(továbbiakban Rendelet) módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7.§.(3) bekezdés c. 
pontjában és a 13.§. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, továbbá az Országos 
Településrendezési és Építési 
Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) 
szóló 253/1997.(XII.20.) 
Kormányrendeletben foglalt szabályozás 
figyelembevételével az alábbi rendeletet 
alkotja:

1.§
A Rendelet a következő XII. fejezettel  
egészül ki, egyidejűleg a jelenleg hatályos  
XII. fejezet számozása „XIII. Fejezet”-re 
módosul

„XII. Fejezet
A Szentgotthárd , Széll Kálmán tér-  
Kossuth Lajos utca- István király utca-
a 17 hrsz út északi határvonala-a 14/1 

és 15 hrsz telkek északi telekhatára 
által határolt Várkerti telektömbjének 

Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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A rendelet hatálya és alkalmazása
171.§.

(1) Jelen előírások hatálya Szentgotthárd 
város Széll Kálmán tér- Kossuth Lajos utca- 
István király utca-a 17 hrsz út északi 
határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek északi 
telekhatára által határolt területre terjed ki. 
(2) A  területen  területet  felhasználni, 
építési  telket  és  területet  kialakítani, 
építményt,  épület-együttest  építeni, 
átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerűsíteni,  lebontani,  elmozdítani,  a 
rendeltetését  megváltoztatni  (a 
továbbiakban:  építési  munkát  végezni),  és 
ezekre  hatósági  engedélyt  adni  csak:  e 
rendelet  és  az  ARCHIGRAF Bt.  által  970-
SZT2/2007  törzsszámon  készített 
dokumentáció 2.2 számú szabályozási terve 
előírásai szerint szabad.

Területfelhasználás
172.§.

A  szabályozási  tervlap  az  alábbi 
területfelhasználási egységeket különbözteti 
meg:
a.)  A beépítésre  szánt  területen az  építési 
használat általános és sajátos jellege szerint 
településközpont  vegyes területet,  valamint 
különleges területet,
b.) a  beépítésre  nem  szánt  területen 
közlekedési-,  és  közműterületet,valamint 
zöldterületet.

II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Településközpont vegyes terület 

általános előírásai
3.§.

(1) A településközpont vegyes területen 
elhelyezhető: 
1. lakóépület
2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
szálláshely szolgáltató épület
3. egyéb közösségi szórakoztató épület
4. oktatási, egészségügyi, szociális épület
(2) Nem lakófunkciójú létesítmények közül csak 
olyanok helyezhetők el a területen, amelyek 
alapvetően nincsenek zavaró hatással a 
lakófunkcióra. 
(3) A településközpont vegyes területet teljes 
közművel kell ellátni.

(4) A megengedhető legnagyobb szintterület 
sűrűség telkenként 2,0.
Településközpont vegyes terület építési 

övezetei
173.§.

(1) A            jelű kialakult építési övezet 
kiegészítő előírásai:

a.) Az építési övezetben a helyi védelem 
alatt álló épületeken tervezett építési munkák 
engedélyezésénél és kivitelezésénél a 
23/2000.(VI.29.)ÖKT rendelete szerint kell 
eljárni, valamint minden épület esetében az e 
rendelet Széll Kálmán tér keleti térfala című 
1.sz. mellékletét is figyelembe kell venni.
b) Az utcafronti zártsorú beépítésen túl az 
egyes telkek északi oldalhatárán és hátsó 
telekhatárán udvari épületszárny is építhető. 
Oldalhatáron építendő épületben, ha a 
parkolóigény a város parkolási rendeletében 
foglaltaknak megfelelően megoldható lakás(ok), 
a hátsó telekhatáron a lakásokat kiszolgáló 
melléképületek helyezhetők el. 
c) Az utcai és hátsó telekhatáron álló 
épületszárnyak szemközti homlokzatai közötti 
távolság, valamint az oldalhatár egyaránt min. 
4,0m, de legalább a tényleges (nagyobb) 
építménymagasság kell legyen.
d) Az oldalhatáron álló épületszárnyakat 
40-45°-os hajlásszögű, égetett cserép színű 
héjalással borított nyeregtetővel lehet lefedni. A 
melléképületek Várkertre néző határoló falán 
nyílás nem létesíthető, fedésük kialakítását a 
közterületen létesítendő „Várkertfal” terveivel 
össze kell hangolni.
e) Az építési övezetben meglévő épületek 
tömbbelső felé néző homlokzatait a történeti 
helyszín által megkívánt igényességgel kell 
felújítani. A 29.hrsz. hátsó telekhatárán álló, a 
szabályozási terven  környezetébe nem illő jellel 
jelölt lakóépület Várkertre néző homlokzatának 
felújítását a „Várkertfal terveivel összhangban 
kell megtervezni.  
f.)  Az építési engedélyezési 
dokumentációkhoz a városi főépítész 
állásfoglalását mellékelni kell.

(2) A            jelű kialakult építési övezet 
kiegészítő előírásai:

Vt
K1

Vt
K2
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a.) A volt Korona szálló (Kossuth Lajos 
utca 1.sz, 33hrsz.) e rendelet Széll Kálmán tér 
keleti térfala című 1.sz. mellékletét  figyelembe 
kell venni. A Kossuth Lajos utcára néző 
homlokzat nyílásrendjét, építészeti 
részletképzését meg kell őrizni.

Az udvari homlokzatokon legalább a 
boltíves árkádok nyílásrendjét egyéb építészeti 
eszközökkel érzékeltetni kell, az utólagos 
toldaléképület építészettörténeti kutatását el kell 
végezni és ennek eredményétől függően részben 
vagy egészben elbontani.
b.) A 35hrsz.nyugati telekhatárán álló, a 
szabályozási terven környezetébe nem illő jellel 
jelölt ipari csarnoképületbe a területegységben 
elhelyezhető funkciók telepíthetők. Homlokzatai 
(a tömbbelsőre nézők is) igényesen 
átalakítandók. Bontása esetén a jelenlegihez 
képest legfeljebb 10%-kal növelt alapterülettel és 
homlokzatmagassággal új épület építhető. Az 
építési engedély benyújtását megelőzően elvi 
engedélyt kell kérni, melynek ki kell térnie a 
Művelődési Központ (38 hrsz.) telekhatár 
rendezésére az ott kijelölt építési lehetőségek 
figyelembe vételével.
c) A tetőfedés minden esetben 40-45°-os 
hajlásszögű, égetett cserép színű héjalással 
borított nyeregtető lehet.
d.) A 33 és 35hrsz. udvarban létesített 
parkolót az előírt árnyékolással (faültetéssel) el 
kell látni.
e) Az engedélyezési dokumentációkhoz a 
városi főépítész állásfoglalását mellékelni kell.

(3) A           jelű kialakult építési övezet 
kiegészítő előírásai:

a.) 42 hrsz.-on álló épület utcai 
homlokzatának felújítása esetén az eredeti 
megjelenés szerinti építészeti részletképzés, a 
nyílásrend, a nyílászárók osztását meg kell őrizni 
az emeleti szinten, a középrizaliton a földszinten 
is. Üzletbejáratok és kirakatok csak a jelenlegi 
nyílásszélességeken belül alakíthatók ki.
b.) Az építési övezetben melléképület a 
szabályozási terven jelölt építési helyre építhető. 
Megengedett legnagyobb építménymagassága 
3,0m, fedése 45°-os hajlásszögű égetett cserép 
héjazatú nyeregtető lehet. A Várkert felőli 
határoló falon nyílás nem nyitható. A teljes 

telekszélességet kitöltő zártsorú beépítés nem 
kötelező. 
c) A Művelődési Ház (38 hrsz.) telkén 
jelölt építési helyeken a létesítmény 
működéséhez szükséges, azt kiegészítő funkciójú 
épületek építhetők. Megengedhető legnagyobb 
építménymagasságuk 3,5m. 
d) A telkek Várkert felőli határvonalán 
1,80m magas tömör falazott kerítés építendő. 
Kivételt képez ez alól a Művelődési Ház (38 
hrsz.) telke, amelynek határán áttört kerítés 
építendő.
e) Azon telkek esetében, ahol az udvarra 
való behajtás gépkocsival lehetséges a 
parkolókat telken belül, egyéb esetben a város 
parkolási rendelete szerint kell megoldani. Új 
épület építésekor az udvarra való beközlekedést 
biztosítani kell.

(4) A           jelű építési övezet kiegészítő 
előírásai:

a.) Az egyes telkeken meglévő épületek a 
kialakult beépítettség és az építménymagasság 
növelése nélkül felújíthatók. 
b.) Az övezetben lévő épületek bontása és a 
telkek összevonása után keletkező telken a 
lejtőre ültetett egy épülettömbben egyházi és 
világi célokat szolgáló oktatási – kulturális 
funkciókat befogadó közösségi ház építhető.
c.) Az épületet a szabályozási terven jelölt 
építési helyen belül kell elhelyezni. A tényleges 
építménymagasság a műemlékegyüttes felől a 
megengedhető legkisebb, a Füzesi út teresedése 
felől a legnagyobb építménymagasság értékét 
nem haladhatja meg. Főbejáratát a Füzesi útról 
kell nyitni.
d.) A tervezendő épület tömege a telek 
megmaradó és tervezett növényállománya a 
műemlékegyüttesre a jelenleginél több rálátást 
biztosítson a Füzesi út felől érkezők számára. 

(5) A           jelű építési övezet kiegészítő 
előírásai:

a.) Az övezetben lévő , a 18/2hrsz.-ú telken 
álló garázsok felújíthatók, de új nem építhető és 
funkciójuk nem változtatható meg.
b.) Az övezetben új épületként 
idegenforgalmi szálláshelyek és kiszolgáló 
létesítményeik helyezhetők el.

Vt
2

Vt
K3

Vt
1
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(6) A jelű 
építési övezetekben a működéshez szükséges 

előírt számú gépkocsiparkolót telken belül kell 
elhelyezni.
(7) Az egyes építési övezetek telkei az 
alábbi táblázatban foglalt paraméterekkel 
építhetők be:

építési 
övezet 

jele

beépítési 
mód

a telek megengedett az épület megengedett
legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb

területe szélessége zöldfelület 
aránya beépítettsége

terepszint 
alatti 

beépítettsége
építménymagassága

m2 m % % % m m
Vt-K1 Z K K 10 80 60 3,0 K
Vt-K2 Z K K 10 K K K K
Vt-K3 Z K K 10 30 30 3,0 K
Vt-K4 K K K 10 K K K K
Vt-K5 K K K 10 30 30 2,5 6,0
Vt-K6 K K K 30 K K K K
Vt-1 SZ 3000 - 30 40 60 4,0 7,0
Vt-2 SZ 2000 - 30 50 50 4,5 7,0

Különleges terület és építési övezetei
174.§.

(1) A           jelű,  országos 
műemléki  védelem  alatt  álló 
Magtártemplom  (23hrsz.)  épületére 
kiterjedő  építési  övezet  kiegészítő 
előírásai:

a.) az övezetben csak kultúrális, 
b.) idegenforgalmi és
c.) oktatási funkciók helyezhetők el.
(2) A jelű,  országos  műemléki  védelem 

alatt álló ciszterci apátsági templom és 
rendház  (1hrsz.,  26  hrsz.)  épületére 
kiterjedő  építési  övezet  kiegészítő 
előírásai:

Az övezetben a városépítés történetében 
kiemelkedő szerepet betöltő épületegyüttest nem 
sértő (szakrális, igazgatási, idegenforgalmi és 
művelődési) funkciók helyezhetők el.

(3) A    jelű építési övezetekben a 
gépkocsik  elhelyezését  a  város 
parkolási rendeletében foglaltak szerint 
kell  megoldani.  Vizsgálni  kell  a 
szabályozási  terven  jelölt  helyeken 
szint  alatti  parkoló  kialakításának 
lehetőségét. 

(4) A jelű  építési  övezet  kiegészítő 
előírásai:

a.) elhelyezhető funkciók: 
idegenforgalomhoz kötődő szálláshelyek és 
sportpályák.
b.) építmények a szabályozási terven jelölt 
építési helyen belül helyezhetők el.
c.) az épületek homlokzatai hagyományos 
megjelenésű szerkezetekből készüljenek, 
hivalkodó színezésük kerülendő. Fedésük 40-45° 
hajlásszögű, égetett cserép színű héjazattal 
borított magastető lehet.

(5) Az egyes építési övezetek telkei az alábbi 
táblázatban foglalt paraméterekkel építhetők be:

építési 
övezet 

jele

beépítési 
mód

a telek megengedett az épület megengedett
legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb

területe szélessége zöldfelület 
aránya beépítettsége

terepszint 
alatti 

beépítettsége
építménymagassága

m2 m % % % m m
K1 K K K K K K K K
K2 K K K K K K K K
K3 SZ 5000 50 70 15 15 3,6 7,0

K2

K3

K1
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III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK

Közlekedési és közmű terület
175.§.

(1) A közlekedés számára a szabályozási terven 
meghatározott területet biztosítani kell.

(2) A Közlekedés számára fenntartott területen 
csak az út létesítményei, berendezései és 
közművek létesíthetők, illetve növényzet 
telepíthető.

(3) Az úthálózat elemeinek kategorizálása, 
építési szélességek

Út neve, hrsz Települési 
kategória

Tervezési 
osztály Kezelő Jelenlegi 

szélesség (m)
Szabályozási 
szélesség (m) Megjegyzés

KÖu-1
Fürdő utca

57hrsz.

kiszolgáló
út B.VI.d C önkorm. 17,5 – 20 17,5 - 20 meglévő

KÖu-2
2hrsz.+új

nyomvonal

kiszolgáló
út B.VI.d C önkorm. 6 - 8 részben

tervezett

KÖu-3
17hrsz.

nyugati szakasz

kiszolgáló
út B.VI.d C önkorm. 6 10 meglévő

GYK-1
46/6hrsz

gyalog és 
kerékpárút B.IX. B.X önkorm. 5 5 részben

tervezett
GYK-2

21,22hrsz.+új 
nyomvonal

gyalog és 
kerékpárút B.IX. B.X önkorm 6 11,4 – 18,8 részben

tervezett

GY-1 gyalogút, sétány B.X. önkorm. - 23 tervezett

GY-2 gyalogút, sétány B.X. önkorm - 4 tervezett

(4) A  járművek  elhelyezését  új  beépítés 
vagy  funkcióváltás  esetén 
Szentgotthárd város 23/2006.(IV.27.)sz. 
parkolási  rendelete  szerint  kell 
biztosítani.

(5) A Szabályozási  Terven  a  közlekedési 
és  közműterületen  belül tömör  zöld 
színnel  jelölt,  zöldfelületként 
fenntartandó övezetben elhelyezhetők:

-  strand (23hrsz.) nyugati oldalán 
gyermekjátszóterek és sportterek 
korcsoportok szerint elkülönítve

- a strand  (23hrsz) délkeleti oldalán 
pihenőhelyek

- a Várkert nyugati oldalán a szabályozási 
terven  jelölt  szakaszokon  (24hrsz., 
26hrsz.)  képzőművészeti  alkotások 
elhelyezésére  is  alkalmas  ,szükség 
szerint  sikban  és  magasságban  eltérő 
felületekből  álló,  egységesen 
megtervezendő  „Várkertfal  „  építhető, 
előterében  sétánnyal  és 
pihenőhelyekkel.  A  fal  magassága 
legfeljebb 5,0m lehet. 

- A szabályozási terven környezetébe nem 
illő  épületként  jelölt,  a  26hrsz.-on  álló 
önkormányzati  garázsok  a  „Várkertfal” 
megvalósulása esetén elbontandók

A zöldfelületek rendezésére tervet kell 
készíteni a kertépítészeti engedélyezési 
tervnél előírt tartalommal.

Közművekre vonatkozó előírások
176. §.

(1) Közművek és közműkeresztezések a 
közlekedési területen a 9004/1982 KPM-
IPM együttes közleményében, valamint az 
MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 
közmű és egyéb vezetékek elrendezése 
közterületen című szabványokban 
foglaltaknak megfelelően létesíthetőek. 
(2) A villamosenergia elosztási, a 
közvilágítási és a távközlési vezetékeket a 
tervezési területen föld alatt kell elhelyezni.

Zöldterületek
177. §.

(1) A tervezési területen a zöldterület 
sajátos használata szerint ZKp és ZKk jelű 
övezetek határolhatók körül.

ZKp
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(2) A          jelű övezet a kolostorkert 
illetve a Várkert területét fedi le.

a.) Az  övezetben  parképítési  és  egyéb 
építési tevékenység a területre készült és 
engedélyezett  parkrekonstrukciós  terv 
alapján végezhető.

b.) Az  övezetben  megjelenésükben  a 
történeti  parkhoz illeszkedő építmények 
helyezhetők  el.  Üzemelésük 
következtében  környezetükre  káros 
terhelés nem keletkezhet.

c.) Az övezetben elhelyezhető
1. pihenést,  testedzést  szolgáló 

építmény  (sétaút,  pihenőhely, 
pergolák,  lugasok  filagórák, 
gyermekjátszótér)

2. emlékhelyek  és  díszítőelemek 
(szobrok,  térplasztikák,  csobogók, 
szökőkutak,  ivókutak)  valamint 
tájékoztató táblák

3. árusító és idegenforgalmi szolgáltató 
pavilon, WC

4. tereplépcsők, díszlépcsők, támfalak
5. szabadtéri színpad a Magtártemplom 

déli oldalán (15hrsz.)
d.) Az övezetben
1. a  megengedett  legnagyobb 

beépítettség  2%,  de  egy  építmény 
legfeljebb  40m2 bruttó  alapterületű 
lehet

2. a  megengedett  legnagyobb 
építménymagasság 3,00m

(3) A          jelű övezet a műemlék 
épületegyüttes fogadó – előtere

a.) az  övezetet  zöldfelületként  kell 
fenntartani

b.) az övezetben épület nem, csak szobrok, 
emléktáblák  helyezhetők el.

 IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Reklámok, cégérek elhelyezésére 

vonatkozó általános rendelkezések:

178.§
(1) A0-s  (84x1189mm),  illetve  ezt 

meghaladó  méretű  ún.  óriásplakát  a 
tervezési területen nem helyezhető el.

(2) Épületen  csak  a  teljes  homlokzati 
felület  arculatához  igazodó  cégér, 
cégfelirat,  cégtábla  helyezhető  el.  Új 
épületeknél ezen felületeket az építési 
engedélyben  meg  kell  határozni. 
Tetőfelületen  reklám  nem 
engedélyezhető.  A  Széll  Kálmán  tér 
keleti  térfalán  e  rendelet  1.sz. 
melléklete  reklámokkal  kapcsolatos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Díszvilágítást,  fényreklámot  és 
fényhirdető  berendezést  úgy  kell 
kialakítani,  hogy  a  fényhatás  a 
környező  építmények  rendeltetésszerű 
használatát  ne  zavarja,  a  közlekedés 
biztonságát  ne  veszélyeztesse,  a 
városképet  kedvezőtlenül  ne 
befolyásolja.

(4) Reklámcélú  felület  a  közterület  és  a 
zöldterület  felőli  kerítéseken  nem 
helyezhető el.

Környezetvédelem
179.§.

(1) A föld  védelme  érdekében  az  építési 
tevékenység  megkezdésekor  a 
termőréteget el     

      kell távolítani és deponálni, az építkezés 
befejeztével  hasznosításáról  gondoskodni 
kell.

(2) A  terület  felszíni  szennyeződésre 
fokozott  érzékenysége  miatt  a  felszíni 
és felszín alatti    

       vizek védelme kiemelt  szerepet kell 
kapjon.

(3) A  területet  a  városi  szemétszállítási 
rendszerbe be kell kapcsolni.

(4) A terület  szennyvizeit  a  közcsatornába 
kell  vezetni  a  mindenkori  hatályos 
előírások határértékeinek betartásával.

(5) A terület zajvédelmi besorolása „vegyes 
terület (nagyvárosias beépítésű)”

ZKk
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(6) A  közlekedésből  származó 
megengedhető zajterhelés:

A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen
Vegyes terület (nagyvárosias 

beépítésű)

Kiszolgáló út mentén Gyűjtőút, összekötőút, egyéb közút mentén
nappal éjjel nappal éjjel

60 dB (A) 50 dB (A) 65dB (A) 55 dB (A)

Tűzvédelem

180. §.

( )1 A  tűzjelzés  lehetősége  a  magán-  és 
nyilvános  telefonállomásokról 
folyamatosan biztosítandó.

( )2 Tűzivíz nyerésére az ivóvízhálózaton a 
hatályos  jogszabályok  szerint 
tűzcsapok helyezendők el. A vízellátás 
terveit  az  illetékes  hatóságokkal 
egyeztetni kell

( )3 Az  új  építési  területeken  az  utak 
szabályozási  szélességeit  valamint  a 
tűzoltójárművek  akadálymentes 
közlekedését biztosítani kell.

181. §.

Szentgotthárd , Széll Kálmán tér- Kossuth 
Lajos utca- István király utca-a 17 hrsz út 
északi határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek 
északi telekhatára által határolt Várkerti 
telektömb szabályozási terve  a 970 
SZT2/2007 törzsszámú tervdokumentáció 
2.2 rajzszámú Szabályozási Tervlapjával 
együtt érvényes.

2.§
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) A renelet Záró rendelkezései §-ának 
számozása 171.§-ról 182 .§-ra változik.
(3) A jelen rendeletmódosítás 2009. október  
01-én lép hatályba, de a rendelkezéseit a  
jogerősen el nem bírált illetve folyamatban 
lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

Kihirdetve: 2009. október 1-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő–testületének

23/2009. (X. 1.) ÖKT rendelete az 
Önkormányzat Vagyonáról szóló

 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet  
(Továbbiakban Rendelet) módosításáról

1.§
(1) A rendelet 45.§ (1) bekezdésének első 
mondata az alábbiak szerint módosul:

45.§ (1)  A Képviselő-testület  felhatalmazza 
az  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  és  az 
önállóan  működő  költségvetési  szervnek 
besorolt intézmény vezetőjét az alábbiakban 
nevesített  feltételek  mellett  egyes  
vagyonkezelési jogok gyakorlására:
…..
(2)  A  rendelet  45.§  -a  a  következő  (4) 
bekezdéssel egészül ki:
Az  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  de 
önálló  gazdasági  szervezettel  nem 
rendelkező  költségvetési  szervek  és  az  
önállóan  működő  és  gazdálkodó  és  önálló  
gazdasági  szervezettel  rendelkező 
szervezetek  között  a  gazdálkodásra 
vonatkozó  megállapodásban  a 
vagyonkezelésre  vonatkozó  kérdéseiről  is  
rendelkezni kell. 
(3) Ezen § egyebekben nem változik.

2.§
A  Rendelet  46.§-a  az  alábbiak  szerint 
módosul:

A  jogi  személyiségű  szervezeti  egység 
vezetője  a  45.§  szerinti  vagyonkezelési  
jogokat az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési  szerv  és  a  jogi  személyiségű 
szervezeti  egység  között  létrejövő,  a 
Képviselő-testület  által  jóváhagyott  
megállapodás szerint gyakorolja.

3.§
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A rendelet 50.§ (2) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:

(2)  A  vagyonleltárt  a  Képviselő-testület  a  
zárszámadási rendelet keretében fogadja el.

4.§
A Rendelet 1. sz. melléklete a 
szentgotthárdi 1400/25 hrsz-ú ingatlan 
tekintetében az alábbiak szerint módosul:

Helyr. sz. Megnevezés Utca Teljes ter. 
(m2)

Önkorm. 
%

Önkorm. 
tul. (m2)

Bruttó ért. 
(eFt)

Becs. ért. 
(eFt)

1400/25 Közterület Pável Á. 
ltp.

8333 100 8333 16666.000 16666.000

5.§
(1) A  Rendelet  egyebekben  nem 

változik.
(2) A rendeletmódosítás 2009. október 

01. napján lép hatályba.

Kihirdetve: 2009. október 1-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

24/2009. (X. 1.) ÖKT. rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás és  
szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2005. (IX. 
30.) ÖKT. rendelet (a továbbiakban: 

R.) módosításáról

1.§
A R. 3.§-a hatályát veszti.

2.§
A R. a következő 14. §-sal egészül ki:

„14.  §  E  rendelet  a  belső 
piaci  szolgáltatásokról 
szóló, az Európai Parlament 
és  a  Tanács  2006/123/EK 
irányelvnek  való 
megfelelést szolgálja.”

3.§

(1) A R. jelen rendelettel nem érintett 
részei  változatlanul  hatályban 
maradnak.

(2)  Jelen  rendelet-módosítás  2009. 
október 1. napján lép hatályba. 

Kihirdetés napja: 2009. október 1-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

25/2009. (X. 1.) ÖKT. rendelete
 a városi címer, zászló és a Szentgotthárd 
név használatáról szóló 3/1992. (IV. 24.)  

ÖKT. rendelet (a továbbiakban: R.)  
módosításáról

1.§
 Az R.  18.§  első  mondata hatályát 
veszti, helyébe a következő mondat 
kerül:

„E  rendelet  a  belső  piaci 
szolgáltatásokról  szóló,  az 
Európai  Parlament  és  a 
Tanács  2006/123/EK 
irányelvnek  való  megfelelést 
szolgálja.”

2.§
(1)  Jelen  rendelet-módosítás  2009. 
október 1. napján lép hatályba, 
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(2)  A  R.  jelen  rendelettel  nem 
érintett  részei  változatlanul 
hatályban maradnak.

Kihirdetés napja: 2009. október 1-én.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

216/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  a  Képviselő-
testülete A vállalkozó háziorvosok és 
fogorvosok  munkájáról,  valamint  az 
egészségügyi  alapellátás  és  a 
szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről 
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

217/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  „Beszámoló  a  város 
környezetvédelmi  rendeletének 
végrehajtásáról,  különös  tekintettel  a 
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel 
kapcsolatos  tapasztalatokra”  című 
Testületi anyagot elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:
Fekete Tamás műszaki irodavezető

218/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  vagyongazdálkodási 
irányelvek  érvényesüléséről  szóló 
beszámolót  elfogadja,  a 
Vagyongazdálkodási  Irányelvekben 
foglaltakat  a  2.  számú  melléklet 
szerint módosítja.

Határidő: azonnal és folyamatos, 
Felelős: Műszaki  Iroda,  Pénzügyi 
iroda, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

219/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  csatlakozni  kíván  a 
hátrányos  helyzetű  felsőoktatási 
hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási 
tanulmányokat  kezdő  fiatalok 
támogatására  létrehozott  Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 
2010 évi fordulójához.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

.2 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2010  évi 
fordulójában  ,,A”  típusú  pályázat 
esetén 10 főt részesít ösztöndíjban.
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Határidő: 2009. november 23.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

.3 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2010.  évi 
fordulójában  ,,A”  típusú  pályázat 
esetén 2.000.-  Ft/hó/fő támogatást 
nyújt,  melynek  fedezetét  a  2010. 
évi költségvetésben kell tervezni.

Határidő: 2010. január 31. az első (5 
havi)  rész,  2010.  augusztus  31.  a 
második (5 havi) rész átutalására
Felelős:  Jakabné  Palkó  Edina 
irodavezető

.4 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  pályázatok  elbírálására 
felkéri  az  Egészségügyi,  Szociális 
és  Jogi,  valamint  az  Oktatási, 
Kulturális, Idegenforgalmi és Sport 
Bizottságot,  hogy  együttes  ülésen 
döntsenek,  továbbá  kezdeményezi 
hogy  a  BURSA  Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíj  elbírálásának  szabályairól 
szóló  40/2003.  (X.  30.)  ÖKT 
rendelet  pályázat  pontrendszerére 
vonatkozó  részének 
felülvizsgálatát.

Határidő: 2009. november 23.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

220/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium 
és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény  Alapító  Okiratának 
módosítását az 1. sz. melléklet szerint, 
az  Alapító  Okirat  egységes 
szerkezetbe  foglalását  a  2.  számú 
melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

221/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

.1 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának  fenntartásában 
lévő  Rendelőintézet  Szentgotthárd 
intézmény Szervezeti és működési 
szabályzatának  módosítását 
jóváhagyja  az  1.  számú melléklet 
szerint.

.2 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának  fenntartásában 
lévő Móra Ferenc Városi Könyvtár 
intézmény Szervezeti és működési 
szabályzatának  módosítását 
jóváhagyja  a  2.  számú  melléklet 
szerint.

.3 Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának  fenntartásában 
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lévő  III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium intézmény Szervezeti és 
működési  szabályzatának 
módosítását jóváhagyja a 3. számú 
melléklet szerint.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: intézményvezetők

222/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Felsőfokú szakképzés a III. 
Béla  Szakképző Iskola  és  Kollégium 
intézményében  című  előterjesztést 
megismerte. Ennek alapján  egyetért a 
gépipari  mérnökasszisztens  felsőfokú 
szakképzés III. Béla Szakképző Iskola 
és  Kollégium  intézményében  való 
indításával azzal,  hogy  a  III.  Béla 
Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
mindenkori  igazgatója  a  kizárólagos 
felelős  a  képzés  valamennyi 
feltételének  biztosításáért.  Tekintettel 
arra,  hogy a képzés bevezetése miatt 
az  intézménynél  többletbevétel 
keletkezik,  ezért  a  költségvetésben  a 
következő években e többletbevételre 
tekintettel  csökken  az  intézmény 
önkormányzati  támogatása.  Az 
intézménynek  saját  magának 
kötelezettsége  továbbá  az  e  képzés 
kapcsán  felmerülő  valamennyi 
finanszírozási igény biztosítása.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
finanszírozásra  vonatkozó 
kiegészítéssel  jegyezze  ellen  a 
szerződést.

Határidő: a hiányosságok pótlására: 
2009. októberi testületi ülés
Felelős :Dr. Gábor László irodavezető

Bedics Sándor irodavezető

223/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a III. Béla Szakképző Iskola 
és  Kollégium érettségi  vizsgaügye c. 
előterjesztést megismerte és elfogadja. 
Felhívja  az  intézmény  vezetőjének 
figyelmét, hogy:
- az  oktatási  intézményekre 

vonatkozó  jogszabályokat 
naprakészen kövesse,

- az  intézmény  dokumentumait, 
szabályzatait a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak  megfelelően 
alkalmazza,

- az  intézmény  által  készített 
dokumentumokat lehetőség szerint 
szakértőkkel véleményeztesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

224/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a III. Béla Szakképző Iskola 
és  Kollégium  intézményében  a 
maximális  csoport-és  osztálylétszám 
túllépését  az  alábbi  táblázat  alapján 
engedélyezi:
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Osztály/csoport megnevezése Létszáma
(fő)

Túllépés
(fő)

9. A o. nyelvi előkészítő oszt. 33 3
9. A o. nyelvi előkészítő, német nyelvi 
csoport 19 1
9. C o. (szakiskola) 31 1
10. A o. informatika csoport 15 3
11. B automatika csoport 14 2
10. C automatika csoport 13 1
12.B automatika csoport 15 3
9. D asztalos csoport 16 4
10. E géplakatos csoport 13 1
12. B környezetvédő csoport 14 2

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

225/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a „május 1-jei, augusztus 20-i 
kirakodóvásár,  rendezvények 
értékelése”  című  előterjesztést 
elfogadja.
A  május  1-jei  és  augusztus  20-i 
vásárok  megrendezése  kapcsán 
továbbra  is  a  300/2008.  számú 
határozatban foglaltak az irányadók.

Határidő: azonnal
Felelős:
Szalainé Kiss Edina PKKE elnöke
Viniczay Tibor polgármester

226/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-

testülete  a  tervezett  heiligenkreuzi 
hulladékégető  elleni  tiltakozáshoz 
kapcsolódóan  az  ausztriai  Jarolim  - 
Flitsch  Rechtsanwälte  GmbH  általi 
jogi  segítségnyújtásáról  kiállított 
141/2009.  sz.  számla  alapján  még 
fennálló  kötelezettség  forrásaként 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2009.  évi  költségvetésében  a 
céltartalékban  elkülönített 
környezetvédelmi  alap  maradványát, 
és  az  út-híd  pályázati  alap 
maradványát  jelöli  meg  összesen 
1.062,83 € összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné  Palkó  Edina 
Pénzügyi Irodavezető

227/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Polgárőr Egyesület részére 
50.000.-  Ft  támogatást  biztosít  a 
működési  hitel  terhére.  A támogatás 
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átadásáról megállapodást kell kötni, a 
támogatás összegével az Egyesületnek 
a megállapodásban foglaltak szerint el 
kell számolni.
A képviselő-testület javasolja továbbá, 
hogy  a  Lieder  programban  az 
Egyesület  működésével  kapcsolatos 
2009.  októberben  beadható 
pályázathoz  csatlakozzon  a  Polgárőr 
Egyesület.

Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné  Palkó  Edina  Pénzügyi 
Irodavezető
Molnár  László  Polgárőr  Egyesület 
Elnöke

228/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Szentgotthárd  Városi 
Televízió  és  Kábelüzemeltető 
Nonprofit  Kft.  kérelmét  támogatja,  a 
jelenlegi  folyószámla  hitelkeret 
lejártát követően Szentgotthárd Város 
Önkormányzata készfizető kezességet 
vállal  a  100  %-os  tulajdonát  képező 
Szentgotthárd  Városi  Televízió 
Nonprofit  Kft.  5.000  e/Ft  összegű 
folyószámlahitelének  és  járulékainak 
visszafizetésére.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Dékány István ügyvezető igazgató

229/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő- 
testülete  a  Szentgotthárdi  Gondozási 
Központ  feladat-ellátási 
rendszervizsgálatáról  szóló  belső 
ellenőrzési  jelentést  megismerte,  és 
belső  ellenőrzési  vizsgálatot 
elfogadja!

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző

230/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a közterületek használatáról, 
rendjéről,  illetve  a  közterületek 
bontásáról  és  helyreállításáról, 
valamint a különböző reklámhordozók 
elhelyezéséről  szóló  többször 
módosított  11/1999.  (IV.  01.)  számú 
ÖKT  rendelet  1.  sz.  mellékletben 
található módosításának a tervezetével 
egyetért.

Határidő: 2009.  novemberi  testületi 
ülés
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

231/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a szentgotthárdi 3358 hrsz-ú, 
9113  m2 alapterületű,  kivett 
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beépítetlen  terület  megnevezésű 
belterületi  ingatlanban  lévő  6/18 
Önkormányzati  tulajdoni  részarányra 
a  Dr.  Kenéz  Zsolt  ügyvezető  által 
aláírt  vételi   ajánlatot  elfogadva  a 
Vasi Pati Kft-vel (9700 Szombathely, 
Szabó I. u. 44. képv.: Dr. Kenéz Zsolt 
ügyvezető)  történő  adásvételi 
szerződés megkötéséhez járul hozzá a 
vételi  ajánlatban  szereplő  510.000.-
Ft-os  vételárért  a  206/2009.  számú 
Képviselő - testületi határozat alapján 
kiírt  pályázatban  rögzített  fizetési 
feltételekkel  és  határidőkkel.  A 
szerződés  elkészíttetése  és  a 
költségeinek viselése a Vevő feladata.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre  azonnal, 
szerződéskötésre a közlést  követő 15 
napon belül

232/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. a.)  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  Düh  Imre 
szentgotthárdi  lakos  kérelme 
ügyében  korábban  a  39/2009. 
számon  meghozott  határozatának 
1.) pontját a következőkkel egészíti 
ki: 

-  meg  kell  vizsgálni  a  Szentgotthárd 
0175/16.  hrsz-ú  földrészlet  sportolási 
célú  -  Motocross  és  quad  pálya, 
valamint  Kalandpark  -  használathoz 
kapcsolódó  területhasználatának 
lehetőségét.

A  39/2009.  számú  határozat 
egyebekben  változatlanul  hatályban 
marad.

b.)  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete 
elrendeli  a Szentgotthárd 0175/16. és 
0176/1.  hrsz-ú  telkeket  magába 
foglaló  területre  vonatkozó 
szabályozási  terv módosításán  túl  a 
helyi építési szabályzat elkészíttetését 
is.

A szabályozási  terv  és  helyi  építési 
szabályzat  elkészítésének valamennyi 
felmerülő  költsége  a  kérelmezőt 
terheli.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

233/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

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  Doncsecz 
Norbert (szül.:  Körmend, 1982.08.19. 
an.:  Mákos  Anna)  és  házastársa 
Doncseczné  Géczy  Ildikó  (szül.: 
Salgótarján,  1983.12.08.  an.:  Géczi 
Magdolna)  Szentgotthárd,  Zöldmező 
u. 26/B. 1. szám alatti lakosok részére 
a  szentgotthárdi  403/51/B/1  hrsz-ú 
lakás  megvásárlásához  az  első 
lakáshoz jutók támogatása keretből.
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Határidő: a  közlésre  azonnal, 
szerződéskötésre: 2009. október 30.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

234/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  Závecz  Lászlóné 
Szentgotthárd,  Kertvárosi  u.  1.  sz. 
alatti  lakos Bérleti  díj  csökkentésére 
vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Závecz  Lászlóné  köteles  az  általa 
bérelt Szentgotthárd, Széll K. tér 14. 
sz.  alatti  üzlethelyiségre  a  44/2009. 
sz.  képviselő-testületi  határozatban 
elfogadott  infláció  mértékével  emelt 
bérleti  díjat  2009.  április  1-től 
megfizetni,  melynek  összege:  nettó 
174.735.-Ft/hó 

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

235/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 
2. szám alatti 1578/2/A/12 hrsz-ú, 10 

m2 alapterületű  garázsra  Horváth 
Ferenc  Szentgotthárd,  Hunyadi  J.  u. 
25/9.  szám  alatti  lakossal  történő, 
határozatlan  időre  –  3  hónap 
felmondási  idővel  -  szóló  bérleti 
szerződés megkötéséhez hozzájárul.
Bérleti  szerződés  megkötése  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat közlése szerint.

Határidő: a  közlésre  azonnal, 
szerződéskötésre 2009. október 16.
Felelős: Tófeji  Zsolt  vezető tanácsos, 
Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat

236/2009. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  GYSEV  Zrt  kérelme 
alapján a  Szentgotthárd Malom utcai 
vasúti  átjáró  megszüntetéséhez 
hozzájárul azzal, hogy a megszüntetés 
miatt  az  út  kezelőjére,  Szentgotthárd 
Város  önkormányzatára  háruló 
mindennemű költséget a GYSEV Zrt 
köteles viselni.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


