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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

5/2010. (II. 25.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. 3.
évi költségvetése.

6/2010. (II. 25.) ÖKT r. A 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes 9.
önkormányzati rendeletek módosítása.

7/2010. (II. 25.) ÖKT r. Az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII. 1.) 10.
ÖKT rendelet módosítása.

8/2010. (II. 25.) ÖKT r. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. 13.
(IV. 27.) ÖKT rendelet módosítása.

9/2010. (II. 25.) ÖKT r. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 13.
ÖKT rendelet módosítása.

10/2010. (II. 25.) ÖKT r. A közterületek használatáról, rendjéről, illetve 14.
a közterületek bontásáról és helyreállításáról,
valamint a különböző reklámhordozók elhelye-
zéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) ÖKT rendelet
módosítása.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

39/2010. (II. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi 16.
költségvetési rendelet-tervezete.

40/2010. (II. 25.) Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. 18.

41/2010. (II. 25.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 18.
2008-2009. évi tevékenységéről.

42/2010. (II. 25.) Közös igazgatású óvoda és bölcsőde kialakítása. 18.

44/2010. (II. 25.) Dr. Bedics Katalin fogszakorvos megállapodá- 19.
sának módosítása.
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45/2010. (II. 25.) Móra Ferenc Városi Könyvtár 2010. évi munka- 19.
terve.

46/2010. (II. 25.) Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP 20.
pályázaton való részvétel kapcsán.

47/2010. (II. 25.) Karácsony Határok Nélkül 2010. évi program- 20.
jának előkészítése.

48/2010. (II. 25.) Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 20.
támogatása pályázat.

49/2010. (II. 25.) A SZOI felügyeleti ellenőrzése. 21.

50/2010. (II. 25.) Gazdálkodási kontroll-rendszer – Pannon Kapu 21.
Kulturális Egyesület.

51/2010. (II. 25.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és pót- 21.
tagjainak megválasztása.

52/2010. (II. 25.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módo- 21.
sítása.

53/2010. (II. 25.) 1000 perc a településért. 21.

54/2010. (II. 25.) Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése. 21.

55/2010. (II. 25.) Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme. 22.

56/2010. (II. 25.) A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kura- 22.
tóriumának támogatási kérelme.

57/2010. (II. 25.) Az Idegenforgalmi adóellenőrzés 2010. évi rendje. 22.

58/2010. (II. 25.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlaká- 22.
sokban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok
behajtásáról tett intézkedésekről.

59/2010. (II. 25.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 22.
szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.

60/2010. (II. 25.) Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 12. szám alatti 23.
garázs bérbeadása.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

5/2010. (II. 25.) számú ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2010. évi költségvetéséről

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  (továbbiakban 
Képviselő-testület)  az  államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 
(továbbiakban  Áht.)  65.§-a  és  a  Magyar 
Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről 
szóló  2009.  évi   CXXX.  törvényben 
foglaltak  alapján  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  2010.  évi 
költségvetéséről  és  gazdálkodásáról  a 
következők szerint rendelkezik:

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

2.§
(1)  A  Képviselő-testület  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  2010.  évi 
költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 2.268.793  e/Ft-ban, 
azaz  Kettőmilliárd-
kettőszázhatvannyolcmilllió-
hétszázkilencvenháromezer forintban,
b.) bevételi főösszegét (hitelfelvétel nélkül) 
1.701.071  e/Ft  azaz  Egymilliárd-
hétszázegymillió-hetvenegyezer forintban, 
c.)  hiányát  567.722  e/Ft-ban,  azaz 
Ötszázhatvanhétmillió-
hétszázhuszonkettőezer  forintban  állapítja 
meg.

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

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

3.§
(1)  A  rendelet  2.§  (1)  bekezdésben 
meghatározott  bevételi  főösszeg  forrásait 
és  azok összegét  a  rendelet  2.sz.  és  4.sz. 
mellékleteiben  részletezettek  alapján  az 
alábbiak szerint határozza meg:

 I. Működési bevételek:           758.209 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           106.030 e/Ft

1.1. III. Béla Szakképző Iskola 25.651 e/Ft
1.2. Rendelőintézet 21.079 e/Ft
1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.400 e/Ft
1.4. Polgármesteri Hivatal 51.300 e/Ft
1.5. Ingatlan eladás ÁFA      600 e/Ft
1.6. Lekötött betét kamata   6.000 e/Ft

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           652.179 e/Ft
2.1. Helyi adók           525.000 e/Ft
2.2. Átengedett központi adók           125.679 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok   1.500 e/Ft

II. Támogatások:           318.156 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           318.156 e/Ft

1.1. Normatív támogatások           226.247 e/Ft
1.2. Normatív kötött felhaszn. tám.             91.909 e/Ft
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III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:           26.450 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.                600 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei           25.800 e/Ft 
3. Pénzügyi befektetések bevételei                  50 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:         211.537 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         154.185 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         121.005 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           57.352 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök           15.476 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről             3.678 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről            11.789 e/Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:            72.135 e/Ft

VII. Hitelek:        567.722 e/Ft
1. Működési célú hitel        457.744 e/Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás        109.978 e/Ft

VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel:       299.108 e/Ft
1.Működési pénzmaradvány           2.222 e/Ft
2.Felhalmozási pénzmaradvány       296.886 e/Ft

Összes bevétel:                 2.268.793 e/Ft.

4.§
A  rendelet  2.§  (1)  bekezdésében 
meghatározott kiadási főösszeg címenkénti 

és  kiemelt  előirányzatok  szerinti 
részletezését  a  rendelet  2.sz.  és  3.sz. 
mellékletei tartalmazzák.

5.§
A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.419.598 e/Ft-ot,
1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     219.236 e/Ft
2. Rendelőintézet működési kiadás     164.219 e/Ft
3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       29.839 e/Ft
4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     321.976 e/Ft
5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás     655.828 e/Ft
6. Folyószámla-hitel kamat       28.500 e/Ft
b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra     444.099 e/Ft-ot,
c.) Felújításra       12.060 e/Ft-ot,
d). Tartalékra     147.417 e/Ft-ot,
e). Hitel törlesztésre     245.619 e/Ft-ot 
határoz meg.

6.§
(1)  Az  5.§  a)  pontban  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- személyi juttatások előirányzata           408.923 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           107.943 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           403.692 e/Ft
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- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               1.114 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            497.926 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.419.598 e/Ft.

(2)  Az  5.§  b)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- Beruházások önkormányzati     375.302 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás       65.747 e/Ft
- Dologi kiadás         3.050 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:    444.099 e/Ft

(3) Felújítások        12.060 e/Ft

(4) Hitel törlesztés     245.619 e/Ft

(5)  Az  5.§  d)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez 3.500 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete    500 e/Ft
katasztrófa alap 1.000 e/Ft
általános tartalék 2.000 e/Ft

A Képviselő-testület céltartalékot képez            143.917  e/Ft  összegben,
az alábbiak szerint:

Működési céltartalék:             79.087 e/Ft
a.)Normatív hozzájárulás
- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.                 1.400 e/Ft
- Általános hj. tankönyvell.      519 e/Ft
b.)Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret               1.000 e/Ft
c.)Pedagógus, Semmelweis, köz-
tisztviselői nap      300 e/Ft
d.)Pályázati alap működési               1.000 e/Ft
e.)Intézményi karbantartások
(50 e/Ft feletti jav.)                2.400 e/Ft
f.)TISZK műk. ktg.                1.500 e/Ft
g.)Környezetvédelmi Alap                1.000 e/Ft
h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra         1.160 e/Ft
i.)Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program          17.640 e/Ft
j.)Pannon K.K.E. idegenforg. marketink
költségek       1.000 e/Ft
k.)Gondozási szükséglet /Társ.kifiz./                 168 e/Ft
l.)Gotthárd-Therm F és Iforg.Sz.Kft tám.      50.000 e/Ft

Fejlesztési céltartalék:                  57.594 e/Ft
Pályázati alap 
m.) Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program                   6.806 e/Ft
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n.)Városi Gondozási Központ akadálymentesítés           2.647 e/Ft
o.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés                   2.647 e/Ft
p.)Városközpont funkcióbővítés megújítás                   26.813 e/Ft
q.)Eü. intézmények korszerűsítése         5.556 e/Ft
r.)Játszóterek szabványosítása        2.500 e/Ft
s.)Farkasfa kultúrház felúj. Áfa önrész           625 e/Ft
sz.)Út-, híd felújítási céltartalék                  5.000 e/Ft
t.) Játékvár Óvoda infrstr.fejl. pályázat        5.000 e/Ft
u.) TISZK TÁMOP pályázat        7.236 e/Ft

         
(6) A céltartalékban tervezett   143.917 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a)  központi támogatás finanszírozásakor,
b), c)  rendezvényt követően,
d) i) m) n) o) p) q) r) s) t) pályázat elnyerését követően,
e)  számla esedékességekor,
f), u)    TISZK Társulási Tanácsának döntését követően,
g) l)     Testületi döntést követően,
h)         költségvetésben tervezett előirányzat hiánya esetén
j) féléves elszámolás alapján június 30, december 30.
k) felülvizsgálatokat követően,
sz) felújítás esetén, számla esedékességekor.

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

8.§
(1)A Képviselő-testület  az  önkormányzat 
önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szervei  működési  kiadásaira 
1.391.098 e/Ft előirányzatot hagy jóvá. A 
tervezett előirányzatból 267.076 e/Ft-ot az 
önkormányzati  igazgatási  feladatokhoz, 
16.992  e/Ft-ot,  az  önkormányzati 
jogalkotási  feladatokhoz,  míg  371.760 
e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott 
működési  jellegű  feladatokra,  413.294 
e/Ft-ot  az  Önkormányzat  intézményeinek 
működési  feladataira,  321.976  e/Ft-ot 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  szentgotthárdi 
intézményeinek  finanszírozásához 
biztosítja.

(2)  A  Képviselő-testület  a  nem 
költségvetési  szervek  útján  ellátott 

lakossági-,  közösségi  szolgáltatásokhoz 
szervezetenként  a  következő  forrásokat 
biztosítja:
- Kulturális feladatok ellátása – Pannon 

Kapu  Kulturális  Egyesület:  26.972 
e/Ft,

- Bölcsődei feladatok ellátása – Tótágas 
Közalapítvány: 20.015 e/Ft.

(3) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
által nyújtott közvetett támogatásokat a 
7. sz. melléklet részletezi.

9.§
A  Képviselő-testület  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzatok költségvetésének bevételi 
és  kiadási  főösszegét  a  kisebbségi 
önkormányzatok  által  hozott  határozatok 
alapján az alábbiak szerint rögzíti:
a)  Német  Kisebbségi  Önkormányzat 
bevételi  és  kiadási  főösszege:  566 e/Ft  a 
NKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
b)  Szlovén  Kisebbségi  Önkormányzat 
bevételi  és  kiadási  főösszege:  566 e/Ft  a 
SZKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
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c)  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
bevételi  és  kiadási  főösszege:  566 e/Ft  a 
CKÖ 2/2010. sz. határozata alapján
A  kisebbségi  önkormányzatok  összevont 
mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c 
melléklet tartalmazza.

10.§
Az  önkormányzat  az  állami 
költségvetésből  intézményi 
feladatmutatóhoz,  vagy  népességszámhoz 
kötődően,  illetve  kötött  felhasználással 
összesen  226.247  e/Ft  normatív  állami 
támogatásban  részesül,  a  szociális 
juttatásokhoz  kapcsolódóan  tervezető 
normatív  kötött  felhasználású  támogatás 
91.909 e/Ft  a  4.sz.  és  a  4/a.sz.  melléklet 
szerint.
A normatív  állami  támogatásból   38.285 
e/Ft nem kerül folyósításra.

11.§
(1)A  Képviselő-testület  a  költségvetési 
szervek létszámkeretét a 6.sz. mellékletben 
2010. január 1-én 147 főben rögzíti.
A létszámkeretből 46 fő pedagógus, 56 fő 
köztisztviselő  munkakörben 
foglalkoztatott. 
(2)A költségvetési szervek a költségvetési 
rendelet  11.§-ban  jóváhagyott 
létszámkeretet nem léphetik túl.
(3)A  Képviselő-testület  a 
közfoglalkoztatottak  létszámkeretét  2010. 
évre  a  6/a.  sz.  mellékletben 
részletezetteknek  megfelelően  46  főben 
rögzíti.

12.§
A  Képviselő-testület  a  köztisztviselői 
illetményalapot  2010.  január  1  -  2010. 
december 31-ig 38.650,- Ft-ban rögzíti.

13.§
(1)A  Képviselő-testület  az  1992.  évi 
XXXVIII. tv. 71.§ (3) bekezdése alapján – 
gördülő  tervezésként  –  2010-2012.  évi 
bevételi  és kiadási  főösszegek címenkénti 
és  kiemelt  előirányzatait  a  rendelet  1/b 
mellékletében  bemutatottak  szerint 
állapítja meg. 

(2)Az Önkormányzat több éves kihatással 
járó  felhalmozási  és  működési  feladatait 
éves  bontásban  az  5/b  melléklet 
tartalmazza.
(3)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Európai  Uniós  projektekben  való 
részvételét a 8. sz. melléklet szemlélteti.

14.§
(1) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 

központi  költségvetés  által  támogatott 
feladatokra a 2009. évi CXXX. törvény 
5.sz. melléklete szerint.

(2)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  300.000  e/Ft  erejéig 
folyószámla hitel felvételére.

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

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

(5) Az  Önkormányzat  2010.  évi 
hitelterheinek  részletezését  az  5.  sz. 
melléklet, az Önkormányzat adósságot 
keletkeztető  éves 
kötelezettségvállalásának 
(hitelképességének (Ötv. 88.§ (2)) felső 
határát,  annak  levezetését  az  5/a. 
melléklet tartalmazza. 

15.§
A  2009.  évi  pénzmaradványból  az 
intézményeket nem illeti meg:
a)  a  költségvetési  szervek 
pénzmaradványának elszámolása során az 
alaptevékenységgel  összefüggő  támogatás 
értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) 
módosított  előirányzatát  meghaladó 
többlete,  valamint  az  ellátotti  létszám 
csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 
előirányzat maradvány elvonásra kerül,
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b)  a  Rendelőintézet  2010.  évi  TB. 
finanszírozási  többletbevételével  az 
intézmény  önkormányzati  támogatását  év 
közben csökkenteni kell,
c)  a  közüzemi  díj  (fűtés,  világítás,  víz) 
előirányzat  maradványa,  valamint  a 
meghatározott  célra  adott  (egyszeri) 
előirányzat maradványa.

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

17.§
(1)A  költségvetés  bevételi  és  kiadási 
előirányzatainak  teljesítéséről  az 
előirányzat felhasználási ütemtervet a 8./a 
sz. melléklet tartalmazza. 

(2)   Az  intézmények  finanszírozása  a 
„kiskincstár”  keretében  a  számlavezető 
pénzintézet  útján,  megállapodás  alapján 
történik.

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

19.§

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

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

20.§

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

21.§
A Képviselő-testület önkormányzati biztost 
rendel  ki  az  irányítása  alá  tartozó 
költségvetési  szervhez,  ha  annak elismert 
tartozás  állománya  a  30  napot,  mértékét 
tekintve a költségvetési szerv éves eredeti 
kiadási  előirányzatának  10  %-át,  vagy  a 
100 millió  Ft-ot  eléri  és  e  tartozását  egy 
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
Egyúttal  elrendeli,  hogy az intézménynek 
tartozás  állományukról  negyedévi 
rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 
esetén  pedig  azonnal  kötelesek 
tájékoztatást adni az irányító szerv részére.

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

23.§
Az  önkormányzat  átmenetileg  szabad 
pénzeszközeit  pénzpiaci  befektetési 
jegyben kell elhelyezni.
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24.§
(1)  A  költségvetési  szervek  kötelesek 
bevételeik  növelésére  irányuló 
pályázataikkal  kapcsolatban  az  ágazatilag 
érintett  bizottságok  véleményét  kikérni. 
Ennek  során  be  kell  mutatni  a  pályázati 
pénzeszközökből  megvalósuló  feladat 
önkormányzatra  háruló  egyszeri,  illetve 
folyamatos költségigényét.
A  bizottság  véleménye  alapján  a 
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról 
a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek nem a naptári 
évhez  igazodó  legfeljebb  egy  éves 
időtartamú,  rendszeresen  ismétlődő 
szakmai  alapfeladataik  ellátására 
tárgyévben  a  következő  évi  költségvetés 
terhére  100.000,-  Ft  értékhatár  felett  a 
Képviselő-testület  előzetes  engedéllyel 
vállalhatnak kötelezettséget.

(3)  A  költségvetési  szervek  több  éves 
kötelezettséget  300.000,-  Ft  értékhatár 
felett  kizárólag  a  Képviselő-testület 
előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

25.§
(1)  Az  állampolgárok  élet-,  és 
vagyonbiztonságot  veszélyeztető  elemi 
csapás,  illetőleg  következményeinek  az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 
Polgármester  a  helyi  önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti intézkedést 
hozhat,  amelyről  a  Képviselő-testület 
legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott 
jogkörében  a  polgármester  az 
előirányzatok  között  átcsoportosítást 
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok 
teljesítését  felfüggesztheti,  a  költségvetési 
rendeletben  nem  szereplő  kiadásokat  is 
teljesíthet.

26. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit 2010. január 1-i naptól kell 
alkalmazni.

Kihirdetés napja: 2010. február 25-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

6/2010. (II. 25.) ÖKT rendelete
A 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó 

egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról

I. Fejezet
A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről 8/2002. 

(II.28.) ( a továbbiakban: R. ) 
módosításáról

1.§.
A R.   2.  §.  (1)  d,  pontjának második 
francia bekezdése, 2. §. (1) f, pontja , 
2.  §.  (2)  a,  pontja   és   2.  §.  (3) 
bekezdésének  harmadik  francia 
bekezdése hatályát veszti.

2. §.
A R.  egyebekben nem változik.

II. Fejezet
Az  önkormányzati, valamint az 

önkormányzat által alapított, kistérségi
társulásnak átadott intézmények dolgozói 

részére nyújtott önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulásról szóló 

9/1997.(II.27.) ÖKT rendelete ( a 
továbbiakban: R 2. ) módosításáról

3.§.
A R2. bevezető rendelkezésében és 2. 
§-ában a „közszolgálati jogviszonyban” 
szövegrész hatályát veszti. 

4 §.
A R2. egyebekben nem változik.

5. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2010. február 25-én.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

7/2010.(II. 25.) számú ÖKT rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 
29/2005.(XII.1.) ÖKT. rendelet  

(továbbiakban Rendelet) módosításáról

1.§
A Rendelet  5.§ (3) bekezdése az állábiak 
szerint módosul:

(3)  Az adó beszedésére kötelezett  az  adó 
alapjának és összegének megállapítására a 
rendelet I. sz. melléklete szerinti analitikus 
nyilvántartást köteles vezetni. 
Az  idegenforgalmi  adó  mentesség 
megállapításához  és  igazolásához  minden 
esetben az adóbeszedésre kötelezett köteles 
a  rendelet  II.  sz.  melléklete  szerinti 

Nyilatkozatot  kitöltetni  az  adófizetésre 
kötelezettel.
Az  adómentesség  kizárólag  a  II.  sz. 
melléklet  szerinti  Nyilatkozat  alapján 
vehető igénybe az adófizetésre kötelezett-, 
ill. igazolható az adóbeszedésre kötelezett 
részéről.
A  helyi  adóhatóság  az  analitikus 
nyilvántartás  vezetését  és  az 
adómentességi  nyilatkozatok  meglétét 
ellenőrzései során ellenőrzi.

2.§
A Rendelet egyebekben nem változik.

3.§
A Rendelet 2010. március 1-én napján lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2010. február 25-én.



II. számú melléklet 

Nyilatkozat
igénybe vett idegenforgalmi adómentességről

I. számú melléklet

20__. ____________ negyedéves 
Idegenforgalmi adó analitika

Sor
szám

Bejelentő
lap 

sorszáma / 
vendég-
könyv 
sorsz.

Számla / 
nyugta 
száma

Vendég 
neve Lakcíme Érkezés 

napja
Távozás 

napja

Eltöltött 
napok 
száma

Adómentesség 
jogcíme 

(Nyilatkozat 
alapján)

Adóköteles 
vendégnapok 

száma

Meg
jegyzés

IFA 
összege



Vendég neve:

Születési hely, idő:
Érkezés-távozás 
napjai:
Adómentesen eltöltött 
vendégéjszakák 
száma:
Adómentesség 
jogcíme: 18. év alatti életkor miatt A

Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt B
Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói 
jogviszony alapján C

Szakképzés miatt D
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt E
Hatósági, bírósági intézkedés folytán F
Szentgotthárdon székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy 
alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt
Vállalkozás neve:    ____________________________________
székhelyének címe: ____________________________________
adószáma:            _____________________________________

G

Szentgotthárdon ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző 
vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt
Vállalkozás neve:    ____________________________________
székhelyének címe: ____________________________________
adószáma:               ___________________________________

H

Üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá használati jogosultság időtartamára a 
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, 
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával 
rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára 
annak hozzátartozója {Ptk. 685.§ b.) pontja}.    

I



Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél (A-J) x-szel szíveskedjék jelölni.

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

Szentgotthárd, 200__. _______ hó ___ nap.

__________________________________ 
                                                                                                                                    Vendég aláírása

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2010. (II. 25.) ÖKT rendelete a lakbérek megállapításáról szóló 
15/1995. (IV.27.) ÖKT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

1. §.
A R. 4. §. (1) és (2). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a  havi lakbér 
általános  mértéke  140.-  Ft/m2, ha  az  egy  főre  jutó  havi  nettó 
átlagjövedelem nem haladja  meg a  mindenkori  sajátjogú öregségi 
nyugdíjminimum 2,1-szeresét. 

(2)Költségelven bérbe adott lakások esetén  (amennyiben az egy 
főre  jutó  havi  nettó  átlagjövedelem  meghaladja  a  mindenkori 
sajátjogú  öregségi  nyugdíjminimum  2,1-szeresét),  a  havi  lakbér 
általános mértéke a következő korrekciókkal módosul: 

Amennyiben a jövedelmi határok 
a  4.§  (1)  bek.  szerinti  mértéket 
meghaladják

A havi  általános lakbér emelésének 
mértéke  a  4.§  (1)  bek.  szerinti 
lakbérhez képest:

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 %
10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 %
Több, mint 20.000.-     Ft-tal 100 %

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



„  (4)  A piaci  viszonyok  szerint  bérbe  adott  lakás  bérleti  díja  a 
mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított mértékének 5-
szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, gyermeket  
egyedül  nevelők  és  az  öregségi  nyugdíjkorhatárt  betöltött 
nyugdíjasok  esetében  a  piaci  alapon  megállapított  bérleti  díj  a  
mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított mértékének 3-
szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem  
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 4,2-szeresét.

4. §.
A R. egyebekben változatlan marad.

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

Kihirdetve: 2010. február 25-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő–testületének 
9/2010. (II. 25.) ÖKT rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III. 29) ÖKT rendelet (Továbbiakban R.) módosításáról

1.§
A R. 2/A.§. (7) bekezdése a következőképpen egészül ki: 

„(7) A szociális alapon, a költségelven  és a piacai alapon bérbe 
adott lakások bérlőinek vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni. 
A felülvizsgálat erre rendszeresített űrlap kitöltésével történik, ami 
az ingatlankezelőnél vehető át.  Az ingatlankezelő évente a február 
hónapban  a  postázott  lakbérbefizetési  csekkekkel  együtt  illetve 
amennyiben a  bérlő  a  bérleti  díjat  nem csekken fizeti,  úgy külön 
levélben  kiküldi a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó 
űrlapot is. Amennyiben a Bérlő az űrlapot nem kapja meg, vagy azt 
elveszíti stb., köteles azt az ingatlankezelőnél beszerezni.  Az űrlapot 

a  Bérlő  köteles  a  tárgyév  január  31-i  állapotának  megfelelően 
kitölteni  és  legkésőbb  március  31-ig  a  Műszaki  Irodához 
megküldeni. A bérlő köteles az űrlap kitöltése mellett a jövedelmét 
igazolni  és  köteles  a  január  havi  lakásfenntartási  költségeket  is 
számlákkal igazolni. 
Amennyiben az űrlap és a szükséges igazolások a rendeletben előírt 
időpontig nem kerülnek leadásra, úgy a következő hónaptól  a bérleti 
díj  automatikusan   a  lakbérek  megállapításáról  szóló  15/1995. 
(IV.27.)  ÖKT  rendelet  (továbbiakban  Lakbérrendelet)  4.  §.  (2) 
bekezdésében  szabályozottak  szerinti,   költségelven  bérbeadott 
lakások legmagasabb bérleti díjával azonos, vagyis a havi általános 
lakbér  a Lakbérrendelet 4.§ (1) bek.-e  szerinti lakbérhez képest a 
Lakbérrendelet  4.§  (2)  bek.  szerinti  100%-kal  megemelkedik  a 
szociális  alapon,  és  a  költségelven  bérbe  adott  lakások  bérlői  
esetében.  A 35 év alatti fiatal házasok, a gyermeket egyedül nevelők  
és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok részére piaci  
alapon  bérbe  adott  lakásoknál  történő  igazolások  benyújtásának  
elmaradása  esetén  a  bérleti  díj  a  mindenkori  általános  lakbér  
korrekciókkal  számított  mértékének  5-szörös  összegére  emelkedik. 
Amennyiben  a  bérlő  igazolja,  hogy  elháríthatatlan  külső  ok 
akadályozta  meg  az  űrlap  kitöltésében  és  a  szükséges 
dokumentumok  határidőben  való  beadásában,   és  az  igazolás 
benyújtásával  együtt  csatolja  a  kitöltött  űrlapot,  úgy  a  megemelt 
bérleti díja újból a Lakbérrendelet 4.§(1) bek. –e szerinti mértékre 
csökken. Elháríthatatlan külső ok: a bérlő olyan tartós távolléte, ahol 
igazolhatóan  nincs  mód  a  küldemény  átvételére  és  a  határidőben 
való bejuttatására,  illetve a Bérlőnek az igazolt,  folyamatos, tartós 
kórházi kezelése az űrlap kiküldése és visszaküldésére rendelkezésre 
álló időszakban. 

A kitöltött űrlap és az igazolások benyújtásának elmulasztása a 
bérlő  kötelezettsége  lényeges  megszegésének  minősül,  mely  az 
1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Törvény) 24. § (1) bek. 



b.)  pontja  szerint  a  bérleti  szerződés  felmondását  is  maga  után 
vonhatja maga után.”

2.§
A R. egyebekben változatlanul érvényes.

4.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kihirdetve: 2010. február 25-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2010. (II. 25.) ÖKT. rendelete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a közterületek használatáról, rendjéről, illetve 
a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a  

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

1.§.
A Rendelet  20.§ (4) bek. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:

“ (b.) A 20.§ (4) bek. a.) pontjában foglaltak alól kivételt képez az  
autóbuszvárók érkezési és távozási oldalán lévő reklámozásra 

alkalmas felület, valamint) a saját üzlet (telephely, iroda, 
vendéglő, stb.) elé kihelyezett 1 db. 1,0 m2–es nagyságot meg 
nem haladó mozgatható hirdetőtábla (reklámtábla ) 
elhelyezése.”

2.§.
A Rendelet 23.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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) 
továbbá a 20.§(3) - (6) bekezdésében megfogalmazott szabályokat  
megszegi; e rendelet 22.§ (1) bek. b.) pontját megszegi,  
szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal  
sújtható.

3.§
(1)  A Rendelet  2.sz.  melléklete  1.  és  2.  táblájában  szereplő díjak 
2010.  március  01-t  követően  megkötött  szerződések  esetében  a 
következők:

1. Tábla

Sorsz.  Közterület használat megnevezése  „A”körze
t

 „B”körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Árusító és egyéb fülke 240         120  Ft/m2/hó
 2.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/
 8.000  -  Ft/db/év

 3. 1 Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. 
pontja szerinti építési munkával 
kapcsolatos közterület-használat 

110 85 Ft/m2/hó

1



esetén, továbbá tűzifa 1 hónapon túli 
tárolása esetén

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

600 450  Ft/m2/nap

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

 1.620 960  Ft/m2/hó

 6.  Vendéglátóipari előkert 
(április 1 – szeptember 30)
(október 1 – március 31) 

320
225

240
170

 Ft/m2/hó

 7.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 
alkalmával hordók, ládák, gön-
Göngyölegek elhelyezése

160 85  Ft/m2/hó

 8.  Mutatványos tevékenység,cirkusz 185 155  Ft/m2/nap
 9.  Üzemképtelen, vagy használaton

kívüli jármű
880 590  Ft/nap/jár

 10.  Egyes létesítményekhez szükséges
gépjármű várakozóhelyek/Bankok
előtti parkolóhely, pénzszállító autó
helye, stb./

16.000 9.680  Ft/db/év

11.
 Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig 560 405 Ft/m2/nap

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

rendezvények termékbemutató, 
kiállítás

800 560  Ft/m2/nap

 14.  Árusító és egyéb automata  1.620 800  Ft/db/hó
 15. Közterületbontás határidőn túli hely-

reállításából adódó közterület 
foglalás   
önkorm.tulajdonban lévő közút 300 70  Ft/m2/nap
parkolók,járdák,parkok 175 55 Ft/m2/nap

földutak,ki nem épített területek - 30 Ft/m2/nap
 16. Parkolóhely megváltási díj parkoló 80.500 



helyenként
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 800 440 485 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 645 440 485 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 405 330 320  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

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

130 ------- 100  Ft/m2/hó

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

(2)  A  2010.  március  01.  előtt  megkötött  közterülethasználati 
szerződések  esetén  azok  lejáratának  időpontjáig  a 
közterülethasználati díjak változatlanok.

4.§
(1) A Rendelet egyebekben változatlanul hatályban marad.
(2) Jelen rendelet 2010. március 01-én lép hatályba.

Kihirdetés napja: 2010. február 25-én.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

39/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  képviselő  –  testülete 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséhez 
kapcsolódóan a következő döntéseket hozza:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának a kollégium 
hatékonyabb tovább működésére tett javaslatait megismerte.  A III. 
Béla  Szakképző  és  Kollégium  igazgatója  köteles  a  Feldbachban 
tanulók  közül  a  szentgotthárdi  kollégiumi  elhelyezést  igénylő  és 
annak  költségeit  vállaló  tanulók  szüleitől  haladéktalanul 
nyilatkozatot kérni arról, hogy 2010. szeptember 1-jétől vállalják a 



szentgotthárdi  kollégiumi  elhelyezést  és  térítési  díj  (37.000,- 
Ft/fő/hó)  fizetését.  Amennyiben  ezt  a  nyilatkozatot  a  szülők  a 
fizetendő térítési díj miatt nem tudják megadni, akkor a feldbachi 
iskola vezetését kell megkeresni azért, hogy a kollégiumi díjhoz az 
iskola vagy annak fenntartója járuljon hozzá. 
A  nyilatkozatok  és  esetlégesen  a  felbachi  iskolával  kötött 
megállapodás ismeretében a Képviselő-testület a Kollégium további 
működtetésére vonatkozóan a 2010. márciusi ülésén dönt.

Határidő: közlésre azonnal
    további tárgyalásra 2010. márciusi Képviselő-testületi ülés

Felelős: Bedics Sándor Igazgató
  Dr. Gábor László Irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
III.  Béla  Szakképző  és  Kollégium  Igazgatóját,  hogy  a  tervezett 
tankonyha, tanétterem és tanszálló kapcsán készítsen tájékoztatót a 
Képviselő-testület részére, ami tartalmazza a következőket:
- az elkészített tervek alapján a tanszálló, tanétterem és tankonyha 
várható kialakítási és működési költségei,
-  a  tankonyha,  tanétterem  és  a  tanszálló  kialakítására  és 
működtetésére vonatkozó jogi és szakmai előírások, 
-  annak  kimutatása,  hogy  azokra  a  szakmákra,  melyekhez  a 
tanétterem,  tankonyha  és  tanszálló  szükséges  visszatekintve  az 
elmúlt öt évre milyen igény mutatkozott és előre láthatólag milyen 
igény fog mutatkozni a közeljövőben a régióban.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Bedics Sándor Igazgató

3.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete 
felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  kollégium  területe  egy 
részének esetleges, lehetséges hasznosítására készítsen javaslatokat 
és azokat terjessze a Képviselő–testület elé.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Fekete Tamás Irodavezető

4.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2011. 
január 1-jétől felkéri a Móra Ferenc Városi Könyvtárt, hogy a III. 
Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  intézményében  az  iskolai 
könyvtári  feladatokat  lássa  el.  A  szükséges  dokumentumokat 
készítsék el,  illetve dolgozzák át  a  III.  Béla  Szakképző Iskola  és 
Kollégium igazgatójával közösen.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Molnár Piroska Igazgató
              Bedics Sándor Igazgató

5.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
javasolja  a  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  SZOI  Széchenyi 
István tagintézményében 2010. évben nyugdíjba vonuló pedagógus 
álláshelyét  vonja  el,  és  azt  a  pedagógus  felmentési  idejére  se 
engedélyezze betölteni.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

  Pénzes Tibor Igazgató

6.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
javasolja  a  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 



Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Városi Gondozási 
Központ  Arany  János  u.  3.  sz.  alatti  volt  Gondozóház épületével 
kapcsolatban addig, amíg az akadálymentesítés véglegesen be nem 
fejeződik,  a  műszaki  átadása meg nem történik,  a  9/2010.  számú 
képviselő-testületi határozat szerinti, a volt Gondozóház működésen 
kívül helyezésére vonatkozó döntést nem javasolja alkalmazni.
Az  akadálymentesítéssel  kapcsolatos  pályázati  projekt 
munkálatainak  befejezését  követően  a  9/2010.  számú  Képviselő-
testületi  határozat  értelmében  –  a  mosoda  kivételével  –  a  volt 
Gondozóház használaton kívül helyezését  rendeli  el  azzal,  hogy a 
közüzemi szolgáltatások ne kerüljenek igénybevételre, illetve csak 
olyan mértékben, amely az épület  és annak műszaki rendszerének 
állagmegőrzéséhez  feltétlenül  szükséges.  Ezzel  párhuzamosan  a 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  ellátásához  szükséges 
diszpécserközpont  áttelepítéséről  is  gondoskodnia  kell  az 
intézménynek.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

  Fábián Béláné Intézményvezető

7.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő testülete az 
irányítása  alatt  álló  költségvetési  szervek  esetében  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (Áht.) előírt 
megvalósítási terv készítésétől 2010. és 2011. évekre - tekintettel az 
Áht. 125.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazásra – eltekint, egyben 
javasolja  a  Testület  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy az irányítása alatt 
álló  költségvetési  szervek  tekintetében  ezen  felmentést 
engedélyezze.

Határidő: folyamatos

Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

8.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  testülete 
felkéri a polgármesteri hivatalt,  hogy a márciusi  képviselőtestületi 
ülésre  készítse  elő  a  költségvetés  többletbevételi  lehetőségeinek 
rendszerezését, és a bevételek mielőbbi realizálása érdekében teendő 
intézkedések előkészítő döntéseit.

Határidő: 2010. márciusi testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

40/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 
Egészségügyi  Koncepció  felülvizsgálatával  kapcsolatos 
előterjesztést megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 
„Egészségügyi  Koncepció  felülvizsgálata”  című  Előterjesztés 
„II. Fejlesztési irányok” részben foglaltakat egy új egészségügyi 
koncepció alapjának elfogadja.

Az új egészségügyi koncepció elkészítésébe azonban be kell vonni 
az  egésztségügyben  érintett  intézményeket,  az  egészségügyben 
dolgozókat, a lakosságot, és a civil szervezeteket. 

Határidő: 2010. májusi testületi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető



41/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata  Képviselő-testülete a  Pannon 
Kapu  Kulturális  Egyesület  2008-2009.  évi  munkájáról  készített 
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Gábor László irodavezető

42/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
mint a Tótágas Közalapítvány alapítója - a 2006. évi LXV. tv. 1. § 
(3)  bekezdése  alapján  kéri  a  Vas  Megyei  Bíróságtól  a  Tótágas 
Közalapítvány  (9970  Szentgotthárd,  Kossuth  Lajos  u.  16.)  2010. 
június  30.  nappal  történő  megszüntetését.  A  Képviselő-testület 
felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közalapítvány  megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, a megszüntetésről és az ezzel 
kapcsolatos intézményi átszervezésről a nyilvánosságot a helyi sajtó 
útján, illetve a város portálján keresztül tájékoztassa. A Képviselő-
testület megköszöni a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság eddig 
végzett munkáját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a  megszűnő  Közalapítvány  kuratóriumi  elnökét  a  határozati 
javaslatban foglaltakról értesítse.

Határidő: a megszüntetésre: 2010. június 30. 
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Dr. Gábor László irodavezető 

1.2.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  Tótága  Közalapítvány 
kuratóriumi elnökét, hogy: 

 a  határozat  1.1.  pontjában  foglaltakra  tekintettel  új 
kötelezettségeket  a  Közalapítvány  nevében  ne  vállaljon,  a 
folyamatban  lévő  ügyeket  rendezze,  a  tartós  jogviszonyok 
megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,

 készítse  el  a  Közalapítvány  pénzügyi  és  szakmai  záró 
beszámolóját.

Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

2.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Játékvár  Óvoda  feladatkörének  bölcsődei  feladatellátással  történő 
kibővítését  tervezi  az  intézmény  többcélú,  közös  igazgatású 
közoktatási  intézménnyé  történő  átszervezésével,  2010.  július  01. 
időponttól. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felkéri  a  Társulás  munkaszervezetét,  hogy  az  intézmény 
létrejöttéhez szükséges dokumentumok előkészítéséről,  továbbá az 
intézményátszervezéshez  szükséges,  a  jogszabályok  által  előírt 
vélemények beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: legkésőbb a 2010. áprilisi testületi / Társulási Tanácsi ülés
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2.2.) A Képviselő-testület  a  Tótágas  Közalapítvány  vagyonát  –  a 
hitelezők kielégítése után – a  2.1.)  pontban meghatározott  módon 
létrehozandó közös igazgatású intézmény keretén belül létrehozandó 
bölcsődei intézményegység részére adja át azzal, hogy az intézmény 
köteles  az  átadott  vagyont  a  megszűnt  közalapítvány  alapító 
okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani.



Határidő: 2010. július 01.
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

2.3.) A Képviselő-testület arra kéri a Többcélú Kistérségi Társulás 
tag önkormányzatait, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodását  az  alábbiak  szerint  módosítsák,  azzal,  hogy  a 
Társulási  Megállapodás  módosítása  csak  a  végleges  fenntartói  és 
alapítói  döntéshozatalok  egyező  tartalma  esetén,  2010.  július  01. 
időpontban lép hatályba:
A Társulási Megállapodás III/B., Ágazati feladatok fejezetén belül a  
Gyermek-  és  ifjúságvédelmi  feladatok  címet  “Gyermekjóléti  és  
ifjúságvédelmi feladatok” –ra módosítja azzal, hogy alatta felsorolt  
feladatok kiegészülnek az alábbi ponttal:
6.)  A Társulás  a  gyermekek  napközbeni  (bölcsődei)  ellátásáról  a  
Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézmény fenntartásával gondoskodik 
a kistérség területén.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

44/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
fogorvosi  szolgálat  egészségügyi  vállalkozási  formában  történő 
ellátására Dr. Bedics Katalin és Szentgotthárd Város Önkormányzata 
között létrejött megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2010. március 1.
Felelős:
Dr. Gábor László irodavezető

Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos

45/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra 
Ferenc  Városi  Könyvtár  2010.  évi  munkatervét  az  1.  számú 
melléklet  szerint  jóváhagyja.  Felkéri  az  intézmény  igazgatóját  a 
munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató

46/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete, 
mint a Móra Ferenc Városi Könyvtár fenntartója pályázatot nyújt 
be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nevelési-oktatási 
intézmények  tanórai,  tanórán  kívüli  és  szabadidős 
tevékenységeinek  támogatása  elnevezésű,  TÁMOP-3.2.11/10/1 
kódszámú pályázati felhívására.

Határidő:  2010.  március  5-től  a  pályázat  benyújtásának  záró 
határidejéig
Felelős: Molnár Piroska igazgató

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
nyilatkozik arról, hogy az 1.) pontban meghatározott pályázatban 
/  projektben  vállalt  tevékenységeket  nemcsak  elviekben 
támogatja,  de az ötéves  fenntartást  vállalja,  és  nem hoz olyan 



döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási 
kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

3. Az  1.)  pontban  meghatározott  pályázat  benyújtásának 
előkészítéséről, továbbá annak sikeressége esetén a teljes projekt 
megvalósításáról  ténylegesen  a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár 
gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató

47/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Karácsony  Határok  Nélkül  elnevezésű  kulturális  fesztivál  és 
karácsonyi  vásár  2010.  évi  megrendezéséhez  minden  szervezési, 
koordinációs segítséget  megad, azonban annak pénzügyi  fedezetét 
egymagában vállalni nem tudja. A rendezvény pénzügyi fedezetének 
városi  összefogás  eredményeképpen  való  biztosítása  nélkül  a 
rendezvényre 2010. decemberében nem kerül sor.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

48/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
egyetért  azzal,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
“Közfoglalkoztatás-szervezők  foglalkoztatásának  támogatása” 
elnevezésű, KSZM/2010-10221 kódszámú felhívásra pályázatot 
nyújtson be.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Polgármesterét,  hogy  a  “Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű pályázat sikeressége 
esetén  a  foglalkoztatni  kívánt  személlyel  határozott  idejű 
2010.04.01.-2010.12.31.  közötti  időszakra  szóló,  napi  6  órás 
foglalkoztatással a munkaszerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

49/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZOI 
intézményi  felügyeleti  ellenőrzését  megismerte,  az  abban leírtakat 
elfogadja. Az intézmény számára előírja, hogy 2010. április 15-ig az 
ellenőrzés anyagából intézkedési tervet készítsen.



Határidő: a közlésre azonnal, az Intézkedési Terv elkészítésére 2010. 
április 10.
Felelős:
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
az Intézkedési Terv elkészítéséért  Pénzes Tibor intézményvezető

50/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  önkormányzati  támogatásának 
felhasználásához  kapcsolódó  gazdálkodási  kontroll  rendszert  az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Szalainé Kiss Edina PKKE Elnök

51/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
Szentgotthárd Város 13 szavazóköre szavazatszámláló bizottságának 
tagjait és póttagjait az 1. sz. mellékletben és a 2. sz. mellékletben 
foglaltak szerint megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, választási iroda vezetője

52/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd Alapító Okiratának módosítását 
az 1. sz. melléklet  szerint,  a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

53/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának képviselő –  testülete  úgy 
határoz, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata részt kíván venni 
a Vas Megyei Közgyűlés Emlékbizottsága által meghirdetett „1000 
perc  a  településért”  mozgalomban  a  várkerti  szabadtéri  színpad 
rendbetételének és felújításának programjával.

Határidő nevezés  beküldésére:  2010.  március  5.,  vállalt  cél 
megvalósításáról  készített  dokumentáció  beküldésére:  2010.  július 
31.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

54/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 2009. évben végzett lelkiismeretes 
munkáját elismeri, és három tagját, nevezetesen:

Szabó Bélát (lakcím: Szentgotthárd, József A. u. 29.),
Bedi Pétert (lakcím: Szentgotthárd, Alvég u. 12.) és

Molnár Lászlót (lakcím: Szentgotthárd, József A. u. 29.)
személyenként  nettó  10.000,-  Ft  (azaz:  tízezer  forint) 
pénzjutalomban részesíti a 2010. évi költségvetés kitüntetési kerete 
terhére.



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

55/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Német Kisebbségi Önkormányzat kérelmét támogatja, és az „A 20. 
évfordulója  a  „vasfüggöny-elestének”,  az  NDK-állampolgárok 
tömeges menekülésének és EURÓPA újraegyesítésének kezdete” c. 
pályázat  megvalósítása  érdekében  1.000.000,-  Ft  kamatmentes 
kölcsönt  biztosít  a  Német  Kisebbségi  Önkormányzat  részére.  A 
pénzösszeg  átadásáról  és  a  kölcsön  visszafizetésének  szabályairól 
megállapodást  kell  kötni.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Paukovits Helmut Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

56/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselõ-testülete  a  Vas 
Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának támogatás iránti 
kérelmét anyagi fedezet hiányában nem tudja támogatni.

Határidõ: közlésre azonnal

Felelõs: Dr. Gábor László irodavezető

57/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a Jegyzőt, hogy az idegenforgalmi adó ellenőrzések tapasztalatairól 
negyedévente számoljon be a Képviselő-testület felé.

Határidő: beszámolás negyedévente, először 2010. április 
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

58/2010. 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  1.  számú 
melléklet  szerinti   negyedéves  beszámolóját  megismerte,  azt 
elfogadja  azzal,  hogy  a  vízdíjhátralékok  csökkentése  érdekében 
kötelezi  a  Vállalat  igazgatóját,  hogy  a  38/1995.  (IV.5.)  Korm. 
rendelet  18.§-ában  megfogalmazottak  megvalósítása  érdekében 
tegyen  lépéseket,  dolgozza  ki  a  változás  menetét,  vegye  fel  a 
kapcsolatot az érintettekkel és ennek eredményéről a 2010. áprilisi 
ülésen számoljon be.

Határidő: a közlésre azonnal, a beszámolásra a 2010. áprilisi ülés
Felelős: a  közlésért  Fekete  Tamás  irodavezető,  a  beszámoló 
elkészítéséért Vass József igazgató

59/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 



Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem lakás 
céljára  szolgáló  helyiségeknek,  valamint  a  vagyonrendelet  és  a 
közterület  használatról  szóló  rendelet  hatálya  alá  nem  tartozó 
szerződésekkel érintett területeknek a bérleti díját 2010. április 01. 
napjától a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértékben, 
4,2 %-kal megemeli.

Megbízza  a  bérbeadókat,  hogy  a  bérlőkkel  a  bérleti  díjról  szóló 
szerződésmódosítási  ajánlatot  2010.  április  1-i  hatálybalépési 
időponttal közölje ki. 

Határidő: a közlésre azonnal

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

60/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd,  Deák  F.  u.  12.  szám  alatti  társasház  udvarán  lévő 
1334/A/9 hrsz-ú 22 m2 alapterületű garázst  ajánlat  hiányában nem 
adja bérbe.

Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


