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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

1/2010. (I. 7.) ÖKT r. Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának, 4.
valamint szabályozási tervének egységes szöve-
géről szóló 28/2007. (IX. 27.) ÖKT rendelet
módosítása.

2/2010. (I. 28.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. 4.
évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 26.) ÖKT
rendelet módosítása.

3/2010. (I. 28.) ÖKT r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 5.
formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) ÖKT
rendelet, valamint Szentgotthárd Város Önkormány-
zata Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT rendelet
módosítása.

4/2010. (I. 28.) ÖKT r. A helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. számú ÖKT 6.
rendelet módosítása.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

2/2010. (I. 7.) Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása.
6.

3/2010. (I. 7.) Szentgotthárd Aquapark és környéke helyi építési 7.
szabályzat, szabályzási terv és szerkezeti terv
módosítása.

4/2010. (I. 7.) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme. 8.

9/2010. (I. 28.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi 8.
költségvetés előkészítése.

10/2010. (I. 28.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Társu- 10.
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lási Tanácsában végzett tevékenységről.

11/2010. (I. 28.) A kisebbségek, nemzetiségek és Szentgotthárd 10.
Város Önkormányzatának kapcsolata, a további
együttműködés lehetőségei.

12/2010. (I. 28.) Szentgotthárd Ady Endre utcai Tűzoltó szerház 10.
átalakításának vizsgálata.

13/2010. (I. 28.) Tiltakozás a Magyar Köztársaság 2010. évi 10.
költségvetésének az  önkormányzatokat érintő meg-
szorító intézkedései ellen.

14/2010. (I. 28.) A Bölcsőde működtetésének jövőjéről.
11.

15/2010. (I. 28.) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület költség- 11.
vetési javaslata.

16/2010. (I. 28.) A SZOI kérelme címpótlék adományozására. 11.

17/2010. (I. 28.) A Játékvár Óvoda és a SZOI intézményeinek 12.
szervezeti átalakítása.

18/2010. (I. 28.) Önkormányzati vagyonkezelő szervezet 12.
kialakítása.

19/2010. (I. 28.) Szentgotthárd katasztrófavédelemmel kapcso- 12.
latos szabályzatok áttekintése.

20/2010. (I. 28.) A 2010. évi egyéni köztisztviselői teljesítmény- 12.
követelmények alapját képező célok meghatá-
rozása.

21/2010. (I. 28.) Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről. 13.

22/2010. (I. 28.) Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együtt- 13.
működési megállapodások módosítása.

23/2010. (I. 28.) A Vasi TISZK támogatási kérelme. 13.

24/2010. (I. 28.) A RÉGIÓHŐ Kft Felügyelő Bizottságába bizott- 13.
sági tag választása.

25/2010. (I. 28.) Belső ellenőri jelentés – a FEUVE rendszer 14.
ellenőrzése.

26/2010. (I. 28.) Átmeneti segély keretének csökkentése a 2010. 14.
évi költségvetésben.
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27/2010. (I. 28.) Hozzájáruló nyilatkozat kerékpárúthálózat- 14.
fejlesztéséhez.

28/2010. (I. 28.) A Szentgotthárd 04/10. hrsz-ú földrészlet belte- 14.
rületbe vonása.

29/2010. (I. 28.) Földhasználati szerződés módosítása. 14.
                                                (Gotthárd- Therm kft)

30/2010. (I. 28.) A Városi Gondozási Központ és Gondozóház 14.
területének fejlesztésére koncepció elfogadása

31/2010. (I. 28.) Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 15.
kérelme.

32/2010. (I. 28.) Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 12. szám alatti 15.
garázs ügye.

33/2010. (I. 28.) VASIVÍZ Zrt Felügyelő Bizottsága tagjainak 15.
törvény szerinti jelölési módjainak elfogadása.

34/2010. (I. 28.) A közoktatási intézmények infrastrukturális 15.
fejlesztése.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

1/2010. (I. 7.) ÖKT rendelete
A Szentgotthárd Város helyi építési  

szabályzatának, valamint szabályozási 
tervének egységes szövegéről szóló 

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

1.§
A Rendeletnek a 31/2001. (VIII. 30.) 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletével 
jóváhagyott Szentgotthárd, Aquapark és 
környéke helyi építési szabályzatáról,  
valamint szabályozási tervéről szóló VIII. 
fejezet 119.§.(1) i) ponja a következők 
szerint módosul:

 „i)  Az  övezetben  az  elő-,  oldal-  és  
hátsókert  legkisebb  mérete  10,0  m  lehet,  
kivéve  az  István  király  utca 
hosszabbításában  lévő  bejárat  mellett,  
ahol  2,0m hagyandó  el,  és  a  17  hrsz  út  
mellett,  ahol  az  épületek  a  telekhatárra 
építhetők,  de  legfeljebb  a  telek  utcai  
vonala hosszának 50%-áig. 
A  fürdő  főépülete  legfeljebb  30m  hosszú 
szakaszon a szomszédos telken létesítendő 
szállodával  összeépíthető.  A  két  épület  
között  az  illetékes  szakhatóságok 
hozzájárulásával,  előírásaik  szerint  
kialakított  zsilipkamrás  átjárás 
biztosítható.”

2. §.

(1) Jelen  rendelet  mellékletét  képezi  a 

970-TRM/2009  törzsszámú  4.2. 

rajzszámú szabályozási tervlap.”

(2) E rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba

(3) A Rendelet jelen módosítással nem 
érintett részei továbbra is változatlanul 
hatályban maradnak. 

A kihirdetés napja: 2010. január 7-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

2/2010. sz. (I. 28.) ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2009. évi költségvetésről szóló
3/2009. (II. 26.) ÖKT. rendelet  

/továbbiakban: Rendelet/ módosításáról

1.§.
A Rendelet  2.§.(1)  bekezdése  hatályon 
kívül  kerül,  s  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

„2.§.  /1/  A  Képviselő-testület 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2009. évi költségvetésének
a) kiadási  főösszegét  2.351.619,7 e/Ft-

ban,  azaz  Kétmilliárd-
háromszázötvenmillió-
kilencszázötvenkettőezer-hétszáz 
forintban

b) bevételi  főösszegét  (hitelfelvétel 
nélkül)  2.076.040,7 e/Ft-ban,  azaz 
Kétmilliárd-hetvenhatmillió-
negyvenezer-hétszáz forintban

c) hiányát  275.579 e/Ft-ban,  azaz 
Kettőszázhetvennégyezer-
kilencszáztizenkettőezer  forintban 
állapítja meg.”

2.§.
A Rendelet  6.§.  (5)  bekezdése  hatályon 

kívül  kerül,  s  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

„6.§. (5) Az 5.§ d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
Általános tartalék 7 e/Ft
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a) Polgármester kerete 7 e/Ft
b) Katasztrófa alap 0 e/Ft
c) Általános tartalék 0 e/Ft
Működési céltartalék 284 e/Ft
a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 0 e/Ft
b) Kiegészítő tám. ingyenes tankönyellátás 0 e/Ft

                          általános tankönyvellátás 0 e/Ft
c) Pedagógus, Semmelweis, köztisztviselő nap 0 e/Ft
d) Pályázati alap működési 0 e/Ft
e) Intézményi karbantartások (50 e/Ft felett) 59 e/Ft
f) Diáksporttal kapcsolatos feladatok 0 e/Ft
g) Pannon Kapu rendezvénykeret 0 e/Ft
h) Környezetvédelmi alap 0 e/Ft
i) Szakképzés Szervezési Társulás (TISZK) műk.tám. 23 e/Ft
j) Segélyek önrész 202 e/Ft
Fejlesztési céltartalék 8 186 e/Ft
a) Pályázati alap 5 382 e/Ft
b) Út-, híd felújítás pályázati önrész 2 804 e/Ft 

3.§.
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba.

Kihirdetve: 2010. január 28-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő - testületének

3/2010.(I. 28.) számú ÖKT számú 
rendelete

A szociális igazgatásról és egyes szociális  
ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV. 30.) ÖKT. rendelet  

(továbbiakban: Rendelet), valamint  
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési szabályzatáról  

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

SZMSZ) módosításáról

1.§.
A Rendelet 3.§. (3) bekezdésének (eljárási 
rendelkezések) „e rendelet 7.§. (1) 
bekezdése alapján nyújtott ápolási díj” 
szövegrésze hatályon kívül kerül.

2.§.
(1) A Rendelet 7.§. (1), (2), (3) bekezdése 
(méltányossági ápolási díj) hatályon kívül 
kerül.

(2)  Az  ezen  rendelet  hatályba  lépését 
megelőzően  megállapított  és  folyósított, 
méltányossági ápolási díjban részesülők az 
ellátásukra a. Rendelet 2010. február 28-án 
hatályos  szabályai  szerinti  jogosultsági 
feltételek  fennállása  esetén   2010.  június 
30-ig  jogosultak.

3.§.
(1) A Rendelet 8.§. (1) bekezdésében 
(átmeneti segély) „az Egészségügyi 
Szociális és Sport Bizottság” szövegrész 
hatályon kívül kerül és helyébe a 
következő szövegrész lép:
„ Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendeletben hatáskör 
gyakorlásra feljogosított szerv”

4.§.
A Rendelet 11.§. –ának első mondata 
(természetben nyújtható átmeneti segély) a 
következő szövegrésszel egészül ki:
„…, gyógyszer, valamint az 
egészségbiztosítás által nem vagy csak 
részben támogatott egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételére jogosító 
utalvány.”

5.§.
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A  Rendelet  3.számú  mellékletének  6. 
pontja  (szociális  hatáskörgyakorlások 
átruházásáról) hatályon kívül kerül.

6.§.
Az  SZMSZ  5.számú  mellékletének  (1) 
bekezdéséből  az  „Szt.  43/B.§  szerinti 
ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata és 
megszüntetése „ szövegrész hatályon kívül 
kerül.

7.§.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet és az SZMSZ egyebekben 
nem változik.

(2)  Ezen  rendelet  a  (3)  bekezdésben 
meghatározott  kivétellel  2010. március 1-
én lép hatályba.

(3)  Ezen  rendelet  5.§.-a  és  6.§.-a  2010. 
július 1-én lép hatályba.

(4)  A  Rendelet  ezen  rendelettel 
megállapított  szabályait  az  e  rendelet 
hatálybalépését  követően  indult  ügyekben 
kell alkalmazni. 

Kihirdetve: 2010. január 28-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

4/2010. (I. 28.) számú ÖKT. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. sz.  
ÖKT. Rendelet (továbbiakban Rendelet)  

módosításáról

1.§
A Rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

„4.§  Az adó alanya a vállalkozó.”

2.§
(1) A Rendelet  6.§-a, a 7.§-a, a  8.§-a, a 
9.§ (1) bekezdés második mondata, a 10.§-
a,  a  10/a.§-a  és  a  11.§-a  hatályon  kívül 
kerül.
(2)A Rendelet egyebekben nem változik.

6.§
A  Rendelet  a  kihirdetése  napján  lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2010. január 28-án.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

2/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  NYDOP-2009-3.1.1 
kódszámú,  „Városközpontok 
funkcióbővítő  megújítása  a  nem  megyei 
jogú  városokban”  elnevezésű  pályázati 
kiírásra  benyújtandó  „Szentgotthárd 
városközpontjának  megújítása  civil  és 
vállalkozói  partnerségben”  című 
pályázathoz  kapcsolódóan  készített 
Szentgotthárd  Város  Integrált 
Városfejlesztési  Stratégiáját  az 
Előterjesztés  mellékletét  képező 
kiegészítésekkel együtt elfogadja. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  NYDOP-2009-3.1.1 
kódszámú,  „Városközpontok 
funkcióbővítő  megújítása  a  nem  megyei 
jogú  városokban”  elnevezésű  pályázati 
kiírásra  benyújtandó  „Szentgotthárd 
városközpontjának  megújítása  civil  és 
vállalkozói  partnerségben”  című 
pályázathoz  kapcsolódóan  készített 
Előzetes Akcióterületi Tervet elfogadja.

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  NYDOP-2009-3.1.1 
kódszámú,  „Városközpontok 
funkcióbővítő  megújítása  a  nem  megyei 
jogú  városokban”  elnevezésű  pályázati 
kiírásra  benyújtandó  „Szentgotthárd 
városközpontjának  megújítása  civil  és 
vállalkozói  partnerségben”  című 
pályázathoz  a  szükséges  önerőt 
81.632.021,- Ft összegben a 2011. és 2012. 
évi  költségvetés  terhére  biztosítja.  A 
pályázat összköltsége 432.158.825,- Ft.
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4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  NYDOP-2009-3.1.1 
kódszámú,  „Városközpontok 
funkcióbővítő  megújítása  a  nem  megyei 
jogú  városokban”  elnevezésű  pályázati 
kiírásra  benyújtandó  „Szentgotthárd 
városközpontjának  megújítása  civil  és 
vállalkozói  partnerségben”  című 
pályázathoz  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület  részére  a  szükséges  önerőt 
2.255.063,- Ft összegben átadja.

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  úgy  rendelkezik, 
hogy  Szentgotthárd  Város  Integrált 
Városfejlesztési  Stratégiáját  négyévente  a 
Társadalmi  –  gazdasági  program 
elfogadásakor aktualizálni kell.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

1. számú melléklet:

-  A  „jövőkép”  második  mondata 
(„Szentgotthárd  környezetében 
harmóniában  élő  és  fejlődő  rendezettés 
esztétikus megjelenésű európai kisváros, a  
kistérség minden térségközponti funkcióval  
ellátott  központja,  folyamatosan 
kismértékben növekvő lakosságszámmal.)” 
a  következővel  egészül  ki:  „a  várost 
jellemzi a helyi termékek és szolgáltatások 
széleskörű  jelenléte,  meghatározóan 
megújuló energia alkalmazása
- A 2020. évben a lakosságszám  9000 fő 
fölé emelkedik.  

.” 
-  A  jövőképnél  5.2.1.  pontnál a 
zalaegerszegi  műszaki  egyetemi  bázissal  
való  közös  együttműködés  helyébe  a 
következő szövegrész lép: Együttműködés 
mindenek  előtt  a  Zalaegerszegi  Műszaki 
Egyetemmel,  a  Nyugat-Magyarországi 
Egyetemmel  a  Győri  Széchenyi 
Egyetemmel  illetve  a  régióban  meglévő 
további  egyetemi  és  kutatásfejlesztési 
központokkal történik.. 
-  A turizmusnál  a  természeti  adottságok 
kihasználása rész kiegészül a következővel:  

fontos  AZ  Őrség  Rába  Goricko 
hármashatár Naturpark programjaihoz való 
kapcsolódás,  AZ  ideérkező  turisták 
számára szolgáltatások nyújtása. 

-  A rábafüzesi  városrészhez  tartozó 
szövegrész  kiegészül  a  következőkkel:  
fejlesztési  cél  a  logisztikai  adottságok 
kihasználása  érdekében  további 
vállalkozások letelepedésének ösztönzése. 

-  Minden  ciklus  elején  a  Képviselő  - 
testület  tárgyalja  és  aktualizálja  AZ 
Integrált Városfejlesztési Stratégiát.  

3/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete módosítja a 280/2004. 
számú  határozattal  jóváhagyott 
Szentgotthárd  város  településszerkezeti 
tervét:
A  Településszerkezeti  Tervben  a 
Szentgotthárdi  Aquapark  és  környékére 
vonatkozó szabályozás az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint módosul.

Egyebekben  a  Szerkezeti  Terv  nem 
változik.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

1. számú melléklet:

Az  érvényes  településszerkezeti  terv  az 
István  király  utca  termálfürdő  melletti 
tervezett  folytatását  a  korábbi  változat 
szerint egyenes vonalúnak ábrázolja.
A módosítás következtében a termálfürdő 
különleges területe  nő az István király út 
jelenlegi  terv  szerinti  kitérését  követve  a 
közlekedési terület rovására.
A  Rába  folyó  töltésének  vonala 
megváltozik,  a  volt  szennyvíztisztító 
kiemelt  tömbjéhez nem fordul  be,  hanem 
folyamatosan  halad  a  folyó  partvonalán. 
Az  eddig  beforduló  töltés  helyén 
közlekedési  terület  lesz,  a  volt 
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szennyvíztisztító  telkén  és  előtte  a 
vízparton kijelölt üdülőházas üdülőterület a 
folyamatos  töltés  tervezett  területével 
értelemszerűen csökken.

Fenti módosításokkal a város igazgatási 
területének  biológiai  aktivitás  értéke 
nem csökken.

4/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  a  249/2009.  számú testületi 
határozatának második pontját a következők szerint 
fogadja el:

„2.)  Szentgotthárd  város  Önkormányzatának 
képviselő  –  testülete  sikeres  pályázat  esetén  a 
Szentgotthárd Farkasfai Városrészén lévő kultúrház 
felújítására   beadandó LEADER-pályázatban nem 
elszámolható  25%  áfát  önrészként  a  Farkasfa 
Jövőjéért Egyesület mint pályázó részére biztosítja 
maximum a  megpályázandó  3.125.000.-  Ft  25%-
ának, 625.000.- Ft-nak a mértékéig.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
Szentgotthárd- Farkasfa, Farkasfai u.9.sz. alatti,  
3189/2.  helyrajzi  számú   épület  (kultúrház)  
üzemeltetését  a  pályázat  utolsó  kifizetési  
kérelmének benyújtását követő 5 évre a Farkasfa 
Jövőjéért Egyesület számára   biztosítja.”

2.) Egyebekben a 249/2009. számú határozat nem 
változik.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

9/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2010.  évi 
költségvetési  rendelet-tervezetében  a 
következő  módosítások  átvezetését 
javasolja:

1.1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  bevételek  növelése 
érdekében  a  következő  javaslatot  teszi: 

felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a 
februári  képviselő-testületi  ülésre  állítsa 
össze  a  szakmailag  javasolható 
lakóingatlanok  értékesítését,  a  lehetséges 
bevételek  számszerűsítésével.

1.2.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Polgármesteri 
Hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők 
esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXIII.  törvény  előírásának 
megfelelően  a  béren  kívüli  juttatás 
mértékét  a  köztisztviselői  illetményalap 
7,9-szerese összegben határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.3.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete
a.)  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium  költségvetési  támogatását  52 
millió Ft-ban maximálja,
b.) felkéri a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium  igazgatóját,  hogy  a  2010. 
februári  költségvetési  tárgyalásra  mutassa 
ki  a  Kollégium  jelenlegi  működési 
költségeit  bevételi  és  kiadási  oldalon, 
dolgozza  ki  a  Kollégium  hatékonyabb 
működésének  lehetőségét,  és  a  hatékony 
működtetés kihasználása érdekében teendő 
intézkedéseket.

Határidő: 2010.  februári  Képviselő-
testületi ülés
Felelős: Bedics Sándor Igazgató

  Dr. Gábor László irodavezető

1.4.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola  és  Kollégium  esetében  2011. 
szeptember  1-től  nem  engedélyezi  a 
nulladik évfolyam indítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor Igazgató

1.5.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 



VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 27.
9

Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy  kérje  fel  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény igazgatóját, hogy a SZOI három 
szentgotthárdi  tagintézményeiben  az 
iskolai könyvtárak működtetését a jelenlegi 
három  fő  könyvtáros  helyett  két  fő 
könyvtáros végzettségű pedagógussal oldja 
meg belső átszervezéssel 2010. szeptember 
1-től.

Határidő: azonnal
Felelős  : Molnár Piroska  igazgató

    Pénzes Tibor igazgató

1.6)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete utasítja a Móra Ferenc 
Városi Könyvtár és a III. Béla Szakképző 
Iskola  és  Kollégium  vezetőjét,  hogy 
dolgozzák ki közösen a Könyvtár, valamint 
a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
iskolakönyvtári  feladatok átvállalásának a 
menetrendjét.

Határidő: 2010. februári testületi ülés
Felelős  : Molnár Piroska  igazgató

1.7.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának, 
hogy  a  SZOI  igazgatója  a  további 
megtakarítások  lehetőségeként  vizsgálja 
meg,  és  számszerűsítse  a  februári 
költségvetési tárgyalásra, hogy  a prémium 
évek  programban  való  részvételre  2010-
ben  az  intézményben  milyen  lehetőségek 
vannak?

Határidő :azonnal
Felelős   : Pénzes Tibor igazgató

1.8.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Játékvár  Óvoda  Tótfalusi  úti 
telephelyének 2010. június 30. időponttal 
történő  megszüntetését  tervezi,  melynek 
elfogadását  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

1.9.)Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
felkéri  a  Társulás  munkaszervezetét, 
hogy a fenntartó egyező döntése esetén a 
telephely megszüntetésével kapcsolatban 
szerezze  be  a  jogszabályban  előírt 
véleményeket.

Határidő:  legkésőbb  a  2010.  márciusi 
testületi ülésre
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

 Kovács Tiborné óvodavezető

1.10.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
felkéri  a  Társulás  munkaszervezetét, 
hogy  a  fenntartó  által  a  2)  pontban 
beszerzendő  vélemények  beérkezését 
követően  készítse  elő  a  telephely 
megszüntetéséhez  szükséges 
előterjesztést és dokumentumokat.

Határidő:  legkésőbb  a  2010.  márciusi 
testületi és Társulási Tanácsi ülésre
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

 Kovács Tiborné óvodavezető

1.11.)  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 a használaton kívül helyezést 
azzal  javasolja  elrendelni,  hogy 
amennyiben  sikeres  pályázat  esetén  az 
Arany  János  út  1.  szám  alatti  épület 
akadálymentesítésre  kerül,  az 
akadálymentesítés  kialakítása   alatt  a 
Gondozóház  kiszolgálóhelyiségei 
biztosítva legyenek a folyamatos működés 
számára.

Határidő: költségek  és  szakmai 
megvalósítás  részletes  kidolgozása  2010. 
februári ülésre
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Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
  Fábián Béláné

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt,  hogy  az  idegenforgalmi  adó 
esetében  dolgozzon  ki  egy  egységes 
ellenőrzési  és  nyilvántartási  rendszert,  és 
ennek  részletszabályait  a  februári 
Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Határidő:  2010.  februári  Képviselő-
testületi ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

10/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a Szentgotthárd Város 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsában  folytatott 
tevékenységről  szóló  tájékoztatót 
elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

11/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
a  kisebbségek,  nemzetiségek  és 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  kapcsolatáról,  a 
további  együttműködés  lehetőségeiről 
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
felkéri  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Oktatási  Intézmény  igazgatóját,  hogy 
kezdeményezze kapcsolatok kialakítását 
Szentgotthárd  szlovéniai  testvérvárosa, 
Izola  iskoláival  a  diákok 

cserelátogatásának,  csereüdültetésének, 
vetélkedőinek  2011.  évtől  történő 
megszervezésére.

Határidő konkrét  programok  együttes 
kidolgozására: 2011. február 28.
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

3. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
elviekben  támogatja  a  magyar-szlovén 
és  a  magyar-német  kétnyelvű 
szakképzés  bevezetését  a  III.  Béla 
Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
intézményben. Ennek kapcsán felkéri az 
iskola  igazgatóját  a  helyi  óraterv 
programtervezetek kidolgozására, az így 
megszerezhető  képzéseket  a 
gyakorlatban hogyan lehet hasznosítani, 
ezzel  kapcsolatban  egy  felmérés 
elvégzését 2011. január 31-ével.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Bedics Sándor igazgató

12/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi 
Tűzoltó  szerház  pályázati  források 
bevonásával  történő  átalakításának  1. 
számú  melléklet  szerinti  programtervével 
egyetért. Felkéri a polgármesteri hivatalt a 
további  egyeztetésekre,  a  pályázati 
források  felkutatására  és  a  szükséges 
tervdokumentációk  elkészíttetésére.  A 
szükséges  önrész  biztosításáról  a  tervek 
alapján készített kivitelezői költségvetések 
és  a  pályázati  lehetőségek  megismerése 
után dönt.

Határidő:folyamatos
Felelős:Viniczay Tibor polgármester 

Fekete Tamás műszaki irodavezető

13/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:
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1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő–testülete  a 
„Tiltakozás  a  Magyar  Köztársaság  2010. 
évi költségvetése önkormányzatokat érintő 
megszorító  intézkedései  ellen”  című 
előterjesztést  megtárgyalta  és  tiltakozását 
fejezi ki  a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetésében  foglalt,  az 
önkormányzatokat  érintő  megszorító 
intézkedések miatt.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő–testülete  kimondja,  hogy  a 
kormány által beterjesztett és elfogadott, a 
Magyar  Köztársaság  2010.  évi 
költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX. 
törvény nem alkalmas az önkormányzatok 
törvények által  meghatározott  feladatának 
ellátására és finanszírozására.

3.)  A  Képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  jelen  határozatát 
küldje  meg  a  Magyar  Köztársaság 
Kormányának,  a  Parlamentnek  és  a 
parlamenti pártok frakcióvezetőinek.

Felelős  :   Viniczay Tibor polgármester
Határidő  :   azonnal.

14/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3 
éven aluli  gyermekek napközbeni ellátása 
érdekében  a  Tótágas  Közalapítvánnyal 
(9970  Szentgotthárd,  Kossuth  L.  u.  16.) 
2003.  január  1-én  megkötött  Ellátási 
szerződést  2010.  január  1  -  2010.  június 
30.  időszakra  meghosszabbítja,  egyben 
felhatalmazza  a  Polgármestert  az  Ellátási 
szerződés meghosszabbításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

2.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Tótágas  Közalapítvány  megszüntetését 

2010.  június  30-i  hatállyal  támogatja  és 
elrendeli  a  Közalapítvány 
megszüntetéséhez  szükséges  okiratok 
előkészítését a februári Képviselő-testületi 
ülésre.

Határidő: 2010.  februári  Képviselő-
testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

3.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3 
éven aluli gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító  Bölcsődét  2010.  július  1-től 
költségvetési szervként – közös igazgatású 
intézményként  a  Játékvár  Óvodával  – 
működteti.  Az  intézmény-átszervezés 
dokumentumait  a  februári  Képviselő-
testületi ülésre elő kell készíteni.

Határidő: 2010.  februári  Képviselő-
testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

15/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesületnek  a  299/2009.  sz. 
képviselő-testületi határozat 3. pontjára tett 
javaslatait  elfogadja.  A  2010.  évi 
működéséhez  26.972.-e/Ft  önkormányzati 
támogatást  biztosít,  mely beépítésre  kerül 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
2010. évi költségvetésébe. Egyúttal felkéri 
a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  2010. 
februári képviselő-testületi ülésre dolgozza 
ki  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület 
pénzügyi  támogatásához  kapcsolódó 
negyedéves  pénzügyi  finanszírozási 
kontrollrendszer tervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető
             Szalainé Kiss Edina elnök
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16/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  nem  javasolja  a 
fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának  a  SZOI  címpótlék 
adományozási  kérelmét  a  2010.  évben, 
viszont egyetért annak 2011. évben történő 
újbóli előterjesztésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

17/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  és 
egyben  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának,  hogy  a  jelenleg  a 
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek 
Általános  Iskola  és  Óvoda 
tagintézmény  részeként  működő 
magyarlaki óvoda és csörötneki óvoda 
2010.  július  01.  időponttól  a  Játékvár 
Óvoda  külön  –  külön  tagóvodáiként 
működjenek tovább.

Határidő: azonnal
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester
               Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete,  mint  a  Játékvár 
Óvoda intézmény alapítója javasolja a 
fenntartó  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsának, hogy a gasztonyi 
Tapsifüles  Óvoda  (és  konyha)  2010. 
július  01.  időponttól  a  Szentgotthárdi 
Játékvár  Óvoda  tagintézményeként 
működjön tovább.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor elnök

  Dr. Gábor László irodavezető 

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  javasolja  az  1-2.) 
pontban  érintett  intézményeket 
fenntartó  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsának,  hogy  az  1.)  és 
2.)  pontban  meghatározott 
tagintézménnyé váláshoz  szükséges,  a 
törvényben meghatározott  vélemények 
/  szakvélemény  beszerzéséről 
gondoskodjon.

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

18/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő – testülete a vagyongazdálkodás 
lehetséges  szervezeti  formái  közül  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
közüzemmé  történő  átalakításával  ért 
egyet.  Kezdeményezi  e  szervezeti 
formának a 2010. július 1. napjával történő 
megalakítását.  Felkéri  a  Polgármestert, 
hogy  a  további  döntésekhez  szükséges 
előkészítést tegye meg és a döntést igénylő 
kérdéseket terjessze a Képviselő – testület 
elé.  Az  előkészítésbe  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  vezetőjét 
folyamatosan be kell vonni.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

19/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Szentgotthárdi 
katasztrófavédelemmel  kapcsolatos 
szabályzatok  áttekintése”  című 
előterjesztést elfogadja.
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Határidő: azonnal.
Felelős:Fekete Tamás irodavezető.

20/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi 
XXIII.  tv.  34.  §  (3)  bekezdése  alapján  a 
2010.  évi  teljesítmény  követelmények 
alapját képező célokat az  1. sz.  melléklet 
szerint határozza meg.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
a  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői 
2010.  évi  egyéni 
teljesítménykövetelményeinek 
meghatározásáról  és  értékeléséről 
intézkedjen. 
Felkéri Viniczay Tibor polgármestert, hogy 
a  jegyző  2010.  évi 
teljesítménykövetelményeit  állapítsa  meg, 
és a teljesítményértékelést végezze el.

Határidő:
egyéni  teljesítménykövetelmények 
kitűzésére: 2010. február 28.
egyéni  teljesítménykövetelmények 
értékelésére: 2010. december 31.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

21/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dr.  Dancsecs  Zsolt 
jegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről 
szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

22/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a Szlovén, a Német és 
a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatokkal 
kötött  együttműködési  megállapodásának 
módosítását az 1. számú melléklet szerint 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Bíróné Nardai Veronika a dokumentumok 
aláírásra való előkészítéséért

23/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei 
Szakképzés-szervezési  Társulás  (Vasi 
TISZK)  Elnöke  kérelmével  kapcsolatban 
javasolja  a  Vasi  TISZK  vezetősége 
számára,  hogy  a  TÁMOP  projekt 
előfinanszírozásának  a  társulási  tag 
önkormányzatok  általi  megelőlegeztetése 
helyett   elsősorban  más  finanszírozási 
módot találjon. Arra az esetre felkészülve, 
ha erre mégsincs mód, ezzel párhuzamosan 
a  Képviselő-testület  a  Vasi  TISZK  által 
elnyert  TÁMOP  pályázat  költségeinek 
megelőlegezésére  7.236.000,-  forintot 
különít  el  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében  azzal,  hogy  végső 
esetben,  2011. április  30.  időpontig ez az 
összeg  is  felhasználható  a  projekt 
előfinanszírozásának biztosítására.

Határidő:  2010. évi  költségvetési  rendelet 
elfogadása
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

24/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért  azzal,  hogy a 
RÉGIÓHŐ  kft  Felügyelő  Bizottságába 
Körmend város delegáltjaként Tóth Gábor 
9900 Körmend, Olcsay tér II/9. szám alatti 
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lakos  kerüljön  és  felhatalmazza 
Szentgotthárd  város  polgármesterét  a 
szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

25/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Képviselő- testülete a 
„FEUVE  rendszer  ellenőrzése  a 
Szentgotthárdi  Önkormányzatnál”  című 
ellenőrzési jelentést megismerte, és a belső 
ellenőrzési vizsgálatot elfogadja.

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

26/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Képviselő-  testülete 
úgy  határoz,  hogy  az  átmeneti  segély 
kerete a 2010. évi költségvetésben 4 millió 
Ft-ra csökkenjen. A költségvetés tervezése 
során  ezzel  a  módosított  összeggel  kell 
tervezni.  

Határidő:  azonnal.
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester
              Jakabné Palkó Edina Irodavezető

27/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  Mogersdorf 
Önkormányzatának  kérésére  nyilatkozik, 
hogy  a  Szentgotthárd-Mogersdorf 
összekötő  útról  Deutsch-Minihof  felé 
leágazó  jelenleg  mezőgazdasági  területek 
megközelítésére  szolgáló  útszakaszon  a 
kerékpárút-hálózat fejlesztésével egyetért. 

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

28/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

a.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Szentgotthárd  04/10. 
hrsz-ú kivett,  építési  terület  megnevezésű 
telek  belterületbe  vonását  kezdeményezi 
üdülőterület felhasználási céllal.

b.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Szentgotthárd  04/10. 
hrsz-ú  telek  településszerkezeti  tervben 
meghatározott  üdülőterületi  felhasználását 
4  éven  belül  ténylegesen  megvalósítani 
tervezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

29/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Gotthárd  –  Therm 
Kft  és  az  Önkormányzat  között  létrejött 
földhasználati megállapodás módosításával 
úgy  ért  egyet,  hogy  a  megállapodásban 
módosítani  kell  az  ingatlan  helyrajzi 
számát  szentgotthárdi  12/3  hrsz-ra,  a 
megállapodás  földhasználati  díjra 
vonatkozó  részét  pedig  a  2010.  évre 
520.000.-  Ft  +ÁFA  összegben  kell 
meghatározni.  A  Képviselő  –  testület 
egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Dr. Gömbös Sándor Ügyvezető Igazgató

30/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  az  új  tervezési 
koncepció alapján elrendeli a Szentgotthárd, 
Arany J. u. 3. szám alatt ingatlanon – a volt 
Gondozóház  területén  –  a  területen  álló 



VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 27.
15

épület  elbontása  után  legalább  8 
önkormányzati  tulajdonú,  idős  korú 
nyugdíjasok  részére  kiutalható  kisméretű, 
teljesen  akadálymentesített  szociális 
bérlakásokat   magába  foglaló 
épület/épületek  tanulmánytervének 
elkészítését. Az épületet/épületeket úgy kell 
megtervezni,  hogy  abban/azokban  – 
elsősorban a tetőtérben - a későbbiekben a 
Gondozási  Központ  mint  intézmény 
valamennyi  szolgáltatásának  biztosításához 
szükséges  helyiségigények  is  kielégíthetők 
legyenek.  A  tanulmányterv  min.  kétféle 
megoldási javaslatot tartalmazzon és térjen 
ki a megvalósítás költségigényeire is. 

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  az  új  tervezési 
koncepció  tanulmánytervének 
elkészítéséhez szükséges  780 eFt  tervezési 
költséget a 2010 évi tervezési keret terhére 
biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

31/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat  tulajdonát  képező 
szentgotthárdi  1428  hrsz-ú  ingatlanon  lévő 
tűzoltószertárban  továbbra  is  elhelyezésre 
kerüljenek  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület 
Szentgotthárd tulajdonát képező, leltár szerinti 
nagy értékű gépek, - berendezések, - eszközök 
és ott legyen továbbra is a tűzoltóság múltját 
bemutató  múzeum.  Ugyanezen  épületben 
találhatók  az  önkéntes  tűzoltó  egyesület 
rendelkezésére  bocsátott,  Szentgotthárd  város 
tulajdonát  képező,  leltár  szerinti  gépek, 
berendezések,  felszerelések.  Mindezek 
őrzéséről, az épületben a rend biztosításáról az 
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  egy  tagja 
segítségével gondoskodik, aki folyamatosan az 
épületben  tartózkodik.  Ehhez  az 
Önkormányzat  a   tetőterében  kialakított 
pihenőhelyiséget  az  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesület  rendelkezésére  bocsátja  közérdekű 
helyiségigény  kielégítése  céljából,  pályázat 
mellőzésével,  2010.02.01  időponttól 

határozatlan időtartamra – 3 hónap felmondási 
idő kitűzésével, a használatáért fizetendő havi 
bruttó 10.000.- Ft ellenében.
Ehhez  háromoldalú  szerződést  kell  kötni 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  az 
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  Szentgotthárd és 
az  Egyesület  által  a  feladattal  megbízott 
Domiter  Ferenc  egyesületi  tag  között.  Az 
ingatlanrész használata miatti rezsiköltségeket 
az önkormányzat részére ugyancsak meg kell 
fizetni.

Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 
2010. 02. 01.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
             Bartakovics István az ÖTE elnöke

32/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

A Képviselőtestület a  Szentgotthárd, Deák 
Ferenc  utca  12.  szám  alatti  társasház 
udvarán  lévő  1334/A/9  hrsz-ú  22  m2 

alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti 
havi bruttó 7325.-Ft-ért  .  A hirdetményt a 
helyben  szokásos  módon  kell  közzétenni: 
Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája, 
Városi TV, helyi honlap.

Határidő meghirdetésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

33/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  VASIVÍZ  Zrt 
Felügyelő Bizottsága létszámának törvény 
előírása  szerinti  6  főre  csökkentésével,  a 
Zrt  Alapszabályának,  Szabályzatának  a 
jogszabályok  miatti  megváltoztatásával 
egyetért.
Elfogadja,  hogy arra a  ciklusra,  melyre a 
Felügyelő Bizottságot  megválasztják az 1 
fő  felügyelő  bizottsági  tag  delegálása 
három város (Szentgotthárd – Körmend – 
Vasvár)  között  –  az  igazgatósági  tagok 
jelöléséhez  hasonló  – rotációs  elv  szerint 
történik  a  2011.  04.  30-ig  kidolgozásra 
kerülő új delegálási metodika elfogadásáig.

Határidő: folyamatos
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Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

34/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„A  bölcsődék  és  közoktatási  
intézmények  infrastrukturális  
fejlesztése,  valamint  közösségi  buszok 
beszerzéséhez  kapcsolódó, 
központosított előirányzatból származó 
támogatás  igénybevételének  részletes  
feltételeiről” szóló 1/2010. (I.19.) ÖM 
rendelet kapcsán  javasolja  a  fenntartó 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa 
számára,  hogy  a  Játékvár  Óvoda 
vonatkozásában  a  Szentgotthárd, 
Kossuth  l.  utcai  telephelyen  négy 
gyermekcsoport  -  szoba  teljes 
felújítására (nyílászárók,  radiátorok 
cseréje, világítás-korszerűsítése), és a 

hozzájuk tartozó gyermekmosdók és 
öltözők  felújítására  (nyílászárók, 
radiátorok,  víz-,  fűtés-világosítás 
korszerűsítés  kompletten) pályázatot 
nyújtson be.

Határidő: azonnal illetve 2010. február 15.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
biztosítja  a  Játékvár  Óvoda 
előterjesztésben  szereplő  felújítására 
benyújtandó,  az  1.)  pontban 
meghatározott  pályázathoz  szükséges 
önrészt - maximum 5.000.000,- forintot 
-   a  fejlesztési  céltartalék  terhére  a 
2010. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

Dr. Gábor László irodavezető

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


