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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M       OLDAL

       ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

15/2010. (VII. 1.) ÖKT r. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 4.
22/2001. (VI. 28.) számú ÖKT rendelet módo-
sításáról.

16/2010. (VII. 1.) ÖKT r. Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről 5.
szóló 29/2000. (III. 31.) számú ÖKT rendelet
módosítása.

17/2010. (VII. 1.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Program- 6.
járól (2010-2014) szóló rendelet.

18/2010. (VII. 1.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. 7.
évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 25.) számú
ÖKT rendelet módosítása.

19/2010. (VII. 1.) ÖKT r. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 11.
rendjét szabályozó 18/2000. (IV. 27.) számú ÖKT
rendelet módosítása.

20/2010. (VII. 1.) ÖKT r. A fizetőparkolók működésének és igénybevételé- 12.
nek rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) számú ÖKT
rendelet módosítása.

21/2010. (VII. 1.) ÖKT r. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.) 15.
számú ÖKT rendelet módosítása.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

157/2010. (VII. 2.) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények 16.
szakmai tevékenységének áttekintése.

158/2010. (VII. 2.) Lakáskoncepció felülvizsgálata. 16.

159/2010. (VII. 2.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének 16.
végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztaság-
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gal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztala-
tokra.

160/2010. (VII. 2.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 16.
és Bölcsőde (SZEOB) alapdokumentumainak jóváhagyása.

161/2010. (VII. 2.) A Játékvár Óvoda felügyeleti ellenőrzése. 17.
                                                (Belső ellenőri jelentés)
162/2010. (VII. 2.) A SZEOB és a SZOI alapító okiratának módosítása. 18.

163/2010. (VII. 2.) SZOI alapdokumentumainak módosítása. 18.

164/2010. (VII. 2.) SZOI kérelem határozott idejű álláshely betöltésére. 18.

165/2010. (VII. 2.) Középtávú elképzelések kidolgozása a SZOI-ban. 18.

166/2010. (VII. 2.) Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményből 19.
(SZOI) elszállított radiátorok értékesítéséért kapott 

                                                bevételek megosztása.

167/2010. (VII. 2.) A Kossuth Filmszínház üzemeltetése. 19.

168/2010. (VII. 2.) A Történelmi Napok és az augusztus 20-i rendez- 20.
Vény mint tervezett városi programok áttekintése

169/2010. (VII. 2.) A szabálysértési eljárások ellenőrzése. 20.

170/2010. (VII. 2.) A 2009. évi ellenőrzések utóellenőrzése. 20.
                                               (Belső ellenőrzési jelentés)
171/2010. (VII. 2.) A Városi Televízió Kft 2009. évi mérlege. 21.

172/2010. (VII. 2.) Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat átalakítása 21.
közüzemmé.

173/2010. (VII. 2.) Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat készfizető 21.
kezességvállalási kérelme.

174/2010. (VII. 2.) A Vasi TISZK 2010. évi költségvetése. 21.

175/2010. (VII. 2.) Hulladékégető elleni fellépés. 21.

176/2010. (VII. 2.) Get Energie Magyarország Kft energetikai 
                                                projekthez kapcsolódó tanulmányának véleményezése 22.

177/2010. VII. 2.) Szentgotthárd város 2010-2012. évre szóló Idegen- 22.
forgalmi Intézkedési Terve III.

178/2010. (VII. 2.) Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvíz- 22.
csatorna-hálózat kiépítésére pályázat benyújtása.
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179/2010. (VII. 2.) Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség- 23.
javítása pályázat II. fordulóra történő benyújtása.

180/2010. (VII. 2.) A fizetőparkolók működésének és igénybevételének 24.
rendjéről szóló rendelkezések módosítása.

181/2010. (VII. 2.) Településszerkezeti terv módosítása (autóbusz-vég-24.
állomás áthelyezés miatt).

182/2010. (VII. 2.) Szentgotthárdi 2291/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése. 24.

183/2010. (VII. 2.) Eladási ár meghatározása: Szentgotthárd, Széll Kálmán 24.
tér 18. III/2. szám alatti lakás.

184/2010. (VII. 2.) Szentgotthárd, Széchenyi utca 21. fszt. 4. szám alatti 25.
lakás értékesítése.

185/2010. (VII. 2.) A Gotthárd-Therm Kft kérelme. 25.

186/2010. (VII. 2.) Erdőgazdálkodói feladatok ellátására kötött megbízási 25.
szerződés megszűntetése, új pályázat kiírása.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

15/2010. (VII. 1.) számú ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a helyi környezetvédelem szabályairól  
szóló 22/2001. (VI. 28.) számú ÖKT 

rendelet módosításáról.

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben 
foglaltak alapján az 1995. évi LIII. tv. 46.§. 
(1)c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján Szentgotthárd város környezet 
rendjének és tisztaságának 
kialakítása,fenntartása és védelme 
érdekében -a helyi körülményeket 
figyelembe véve -  megalkotott rendelet 
módosítása érdekében a következő 
rendeletet alkotja

1.§.
A  helyi  környezetvédelem  szabályairól 
szóló  22/2001.  /VI.28./  ÖKT.  Rendelet 
(továbbiakban:  R.)  “III.  Fejezet  Levegő 
védelme  Szentgotthárd  város  területén” 
című fejezete az alábbi 11 /A §-val egészül 
ki:

11/A. § Hársas-tónál a tűzgyújtás 
szabályai

(1) A  Szentgotthárd  –  Máriaújfalui 
Hársas-tó  környezetében  az 
önkormányzat  és  intézményei 
kivételével engedély nélkül kizárólag 
a kijelölt tűzrakó helyeken 6.00 óra 
és 22.00 óra között lehet tüzet rakni 
az  alábbi  feltételek  együttes 
fennállása esetén:

a. A tűzrakás csak a Hársas-tó strand 
területén  lévő  kijelölt  tűzrakó 
helyeken történhet; 

b. A  tűzrakás  egyéb  jogszabályi 
előírásokat  (pl.:  tűzgyújtási  tilalom) 
nem sérthet;

c. A  tűzrakást  végző(k)  folyamatosan 
fenntartják  a  tűzrakó  helyek 
környezetében  a  rendet,  a  tűz 
esetleges tovább terjedését kötelesek 
folyamatosan  és  a  tűzrakás 
befejezésével megakadályozni;

d. A tűzrakáshoz csak a tó üzemeltetője 
által a tűzrakó helyeknél biztosított, 
vagy  tűzrakó  által  hozott 
veszélyesnek  nem  minősülő  papír-, 
illetve fahulladék használható.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszakon 
kívül  tűzrakás  szándékát  annak 
megkezdése  előtt  írásban  be  kell 
jelenteni  a  tógondnoki  feladatot 
ellátó  szervezet  képviselőjének.  A 
bejelentésben  meg  adni  a  bejelentő 
vagy  a  tűzrakásért  felelős  személy 
nevét,  címét  és  elérhetőségeit.  A 
tűzrakásnál  az (1)  bekezdés  a)  –  d) 
pontjaiban  foglaltakat  ekkor  is  be 
kell tartani. 

(3) A  tógondnoki  feladatot  ellátó 
szervezet  köteles  legalább  a  Hársas 
tónál jól  látható helyen elhelyezni a 
tűzgyújtásra  vonatkozó  előírásokat 
továbbá  annak  annak  az 
elérhetőségét,  akihez  a  bejelentést 
meg kell tenni.

 
(4) Aki a 11/A. § (1) – (2) bekezdésben 

foglalt  szabályokat  megszegi  – 
amennyiben  az  magasabb  szintű 
jogszabályban szabálysértésnek nem 
minősül -,  szabálysértést követ el és 
30.000,-  Ft-ig  terjedő  pénzbírsággal 
sújtható.

(5) A (4) bekezdés szerinti szabálysértés 
tetten  ért  elkövetőjét  a  közterület-
felügyelők  3.000,-  Ft  -tól  -  20.000,- 
Ft-ig  terjedő  helyszíni  bírsággal 
sújthatják.
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2. §.

 A R.  30.  §.  (1)  bekezdése  (VII.  Fejezet  
Környezetvédelmi  ellenőrzés)  az  alábbiak 
szerint  módosul  (a  módosítás félkövér 
betűvel):

30.  §  (1)  A  települési  önkormányzat 
gondoskodik  a  külön  helyi  rendelettel 
elfogadott települési  környezetvédelmi 
programban  foglalt  feladatok 
végrehajtásáról,  figyelemmel  kíséri  az 
azokban foglalt feladatok megoldását és a 
programot  szükség  szerint-de  legalább  2 
évente felülvizsgálja. Az állampolgároknak 
joga,  hogy  környezetveszélyeztetés, 
környezetkárosítás  vagy 
környezetszennyezés  esetén  az 
önkormányzat  és  a  környezetvédelmi 
hatóság figyelmét erre felhívja.
Az állampolgári részvétel gyakorolható:
–személyesen vagy képviselő útján,
–társadalmi szervezetek révén,
–önkormányzat útján.

3. §.
A R. 3. számú melléklete helyébe a jelen 
rendelet  melléklete  szerinti  3.  számú 
melléklet  lép (a  lakossági  panasszal 
érintett  hulladékgyűjtő  sziget  félkövér 
betűvel)

4. §.
Záró rendelkezések

(1)  A  R.  többi  részei  változatlanul 
maradnak.

(2)  A  rendelet  2010.  július  15-én  lép 
hatályba.

Kihirdetve: 2010. július 1-én.

15/2010. (VII.  1.)  számú ÖKT. rendelet 
1. számú melléklete

„R. 3. számú melléklete 
A  hulladékgyűjtő  szigetek 
elhelyezkedése Szentgotthárdon:

1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 
3-as közötti terület)
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti  
tömbbelső) / 
3. az 1092. hrsz-ú terület (Arany J. utca - 
Széchenyi utca kereszteződése)
4.  az  50.  hrsz-ú  terület  (Kossuth  L.  utca 
parkoló eleje)
5. az 1400/17 hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
6. az  1478.hrsz-ú  terület  (Gárdonyi  G. 

utca vasútállomás előtt)
7. a 0115 hrsz-ú terület (Zsidahegyi beköt 

út mentén )
8. a 955/1 hrsz.-ú terület (Árpád út vége, 

parkoló)
9. a 310.hrsz-ú terület (Kethelyi út Nyírfa 

vendéglő előtt)
10. 11.a  2240.hrsz-ú  terület  (Rábafüzes 

Déryné utcai park)
11. a  2523. hrsz-ú terület  (Jakabháza bolt 

parkoló)
12. 13.a  4070.  hrsz-ú  terület  (Rábatótfalu 

Kulturház mellett)
13. 14.a  2968.hrsz-ú  terület  (Máriaújfalu 

bolt előtti parkoló)
14. 15.a  3218/4.  hrsz-ú  terület  (Farkasfa 

autóbusz-forduló melletti terület)
15. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti 

terület)
16. a  1064.  hrsz-ú  terület  (sportteleppel 

szemben)

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

16/2010. (VII. 1.) számú ÖKT. rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről 

29/2000. (III. 31.) ÖKT rendelet  
módosításáról.

Szentgotthárd  Önkormányzatának  Város 
Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. sz. 
tv.  16.§.(1)  bekezdésében  biztosított 
jogkörében  eljárva  a  település 
közegészségügyi és
állategészségügyi feltételeinek javítása, az 
emberi együttélés szabályainak megfelelő
betartása  érdekében  az  alábbi 
rendeletmódosítást fogadja el:
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1.§.
(1)  Az  ebek  tartásáról  és  tartós 
megjelöléséről szóló  29/2000.  /III.31./ 
ÖKT. Rendelet (továbbiakban: Ebrendelet) 
(Ebtartási  szabályok)  3. § (1) bekezdése 
(Tilos  ebet  beengedni,  bevinni,  illetve  ott  
tartani):  az  alábbi  i)  és  j)  pontokkal 
egészíti ki:
i) Szabadság téri Liget területére.
j) Hársas-tó strand területére.

(2)  Az  Ebrendelet  3.§  (1)  bekezdését 
követő  szövegrész:  (Az  a-h) pontig 
felsoroltak nem vonatkoznak a vakvezető,  
az a-g) pontig felsoroltak pedig az őrző-,  
illetve munkakutya feladatot ellátó ebekre.) 
így módosul:

Az  a-j) pontig  felsoroltak  nem 
vonatkoznak a vakvezető, az őrző-, illetve 
munkakutya feladatot ellátó ebekre.

2. §.
Az Ebrendelet.  4.  §  (3)  bekezdése  (Ebet  
futtatni  csak  felügyelet  mellett  az  
Akasztódomb  és  a  Rába  part  e  célra  
kijelölt területén lehet.  Kutyát csak olyan 
személy  vezethet  pórázon,  aki  képes  azt  
féken  tartani,  fizikailag  kontrollálni). az 
alábbiak  szerint  módosul:  (változtatás 
félkövér betűtípussal):

(3) Ebet futtatni csak felügyelet mellett az 
Akasztódomb,  a vápa csatorna és a Rába 
part e célra kijelölt területén lehet. Kutyát 
csak olyan személy vezethet pórázon, aki 
képes  azt  féken  tartani,  fizikailag 
kontrollálni.

3. §.
Az  Ebrendelet  8.  §  (1)  bekezdése  az 
alábbiak  szerint  módosítja  (változtatás 
félkövér betűtípussal):
(1)  Amennyiben  magasabb  szintű 
jogszabály  nem  nyilvánította  már 
szabálysértésnek,  úgy  a  jelen  rendelet 
szerint  szabálysértést követ el  és 30.000,- 
Ft-ig  terjedő pénzbírsággal  sújtható az az 
ebtulajdonos (ebtartó), aki e rendelet 2. §., 
3. §. (1) bekezdésének a) –  j) pontjaiban, 

(2)-(4)  bekezdéseiben,  4.  §.  (1)  -(4) 
bekezdéseiben,  5.  §.  (2)  -  (3) 
bekezdéseiben,  6.  §.  (7)  -  (8) 
bekezdéseiben,  (4)  bekezdésében és  7.  §. 
(1)  bekezdésében  foglalt  előírásokat 
megszegi.

4. §.
Az  Ebrendelet.  8.  §  -  a  az  alábbi  (3) 
bekezdéssel egészíti ki:
(3) A 3. § (1), illetve (3) bekezdés és 4. § 
(1) – (4) bekezdései szerinti szabálysértés 
tetten  ért  elkövetőjét  a  közterület-
felügyelők 3.000,- Ft -tól - 20.000,- Ft-ig 
terjedő helyszíni bírsággal sújthatják.

5. §.
Záró rendelkezések

(1) Az Ebrendelet egyebekben 
változatlanul érvényes.

(2) Jelen rendelet 2010. július 01-én lép 
hatályba.

Kihirdetés napja: 2010. július 1-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

17/2010. (VII. 1.) számú ÖKT rendelete
Szentgotthárd Város Környezetvédelmi 

Programjáról (2010-2014)

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben 
foglaltak alapján az 1995. évi LIII. tv. 
36.  §-ának  (1)  bekezdés  b)  pontjában 
foglalt  felhatalmazás  alapján  a 
következőket rendeli el:

1.§
Szentgotthárd  Város  Környezetvédelmi 
Programját  (2010-2014)  e  rendelet  1. 
számú melléklete  *   tartalmazza.

2. §
Záró rendelkezés

A rendelet 2010. július 01-én lép hatályba.
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Kihirdetve: 2010. július 1-én.
*A melléklet  olvasható::
www.szentgotthard.hu főoldalán 

„Környezetvédelmi Program” 
címen

hivatal.szentgotthard.hu  „Önkormányzati 
Koncepciók” cím alatt.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

18/2010. (VII. 1.) számú ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2010. évi költségvetéséről szóló
5/2010. (II. 25.) ÖKT. rendelet  

módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv. 
44/A.  §.  (2)  bekezdésében  és  az 
Önkormányzatokról szóló 1990. LV. Tv. 16 
.§.  (1)  bekezdésben  meghatározott 
feladatkörében eljárva 
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.§.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  a  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatának  2010.  évi 
költségvetésről  szóló  5/2010.  (II.25.) 
ÖKT.  rendelete   (továbbiakban: 
Rendelet)  2.§.(1)  bekezdése  helyébe  a 
következő rendelkezés lép:

„2.§.  /1/  A  Képviselő-testület 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2010. évi költségvetésének
a) kiadási  főösszegét  2.318.092,7 e/Ft-

ban,  azaz  Kétmilliárd-
háromszáztizennyolcmillió-
kilencvenkettőezer-hétszáz forintban

b) bevételi  főösszegét  1.432.971,7 e/Ft-
ban,  azaz  Egymilliárd-
négyszázharminckettőmillió-
kilencszázhetvenegyezer-hétszáz 
forintban

c) hiányát  885.121 e/Ft-ban,  azaz 
Nyolcszáznyolcvanötmillió-
egyszázhuszonegyezer  forintban 
állapítja meg.”

2.§.
A Rendelet  3.§.-a  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

(1)  A  rendelet  2.§  (1)  bekezdésben 
meghatározott bevételi főösszeg forrásai és 
azok  összege  a  rendelet  2.sz.  és  4.sz. 
mellékleteiben  részletezettek  alapján  az 
alábbi:

 I. Működési bevételek:           758.441 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           106.262 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 51.532 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:           336.475,8 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           336.475,8 e/Ft

http://www.szentgotthard.hu/
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1.1. Normatív támogatások           226.247 e/Ft
1.2. Központosított előirányzatok             18.319,8 e/Ft

1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.             91.909 e/Ft

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:         221.718,9 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         164.319,9 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         124.584,9 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           57.399 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök           17.640 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről             5.583 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről           12.057 e/Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:           72.135 e/Ft

Költségvetési bevételek összesen:      1.432.971,7 e/Ft

VII. Költségv.hiány   belső finansz  .sz.pénzf.nélk.bev.         342.458 e/Ft
1. Működési pénzmaradvány           38.025 e/Ft
2. Felhalmozási pénzmaradvány         304.433 e/Ft

X.Költségv.hiány   külső finansz  .sz.  bevételek         542.663 e/Ft
1.Működésicélú hitel         432.525 e/Ft
2.Felhalmozásicélú hitel         110.138 e/Ft

Összes finanszírozási bevétel:         885.121 e/Ft
Ebből Működési         470 550 e/Ft
           Fejlesztési         414.571 e/Ft

3. § A Rendelet  5.§.-a  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

Az Önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.502.358,8 e/Ft-ot
1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     231.310,3 e/Ft
2. Rendelőintézet működési kiadás     168.453 e/Ft
3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       32.134 e/Ft
4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     323.664,1 e/Ft
5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás     718.297,4 e/Ft
6. Folyószámla-hitel kamat       28.500 e/Ft
b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra     455.016,9 e/Ft
c.) Felújításra       20.222 e/Ft
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d). Tartalékra      94.876 e/Ft
e). Hitel törlesztésre     245.619 e/F

4.§ A Rendelet  6.§.-a  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

(1)  Az  5.§  a)  pontban  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- személyi juttatások előirányzata           432.039,6 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           113.695,3 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           458.922,8 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               2.034 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            495.667,1 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.502.358,8 e/Ft.

(2)  Az  5.§  b)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- Beruházások önkormányzati          377.006 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás            73.383,9 e/Ft
- Intézményi beruházás              1.577 e/Ft
- Dologi kiadás              3.050 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:          455.016,9 e/Ft

(3) Felújítások            20.222 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  3.437 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete    437 e/Ft
katasztrófa alap 1.000 e/Ft
általános tartalék 2.000 e/Ft

A Képviselő-testület céltartalékot képez            91.439 e/Ft  összegben,
az alábbiak szerint:

Működési céltartalék:           37.630 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.)             1.871 e/Ft
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f.)TISZK műk. ktg.             1.500 e/Ft
g.)Környezetvédelmi Alap                272 e/Ft
h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra            0 e/Ft
i.)Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program 17.538 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.  11.062 e/Ft

Fejlesztési céltartalék:          53.809 e/Ft
Pályázati alap 
m.) Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program               6.806 e/Ft
n.)Városi Gondozási Központ akadálymentesítés       2.647 e/Ft
o.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés               2.647 e/Ft
p.)Városközpont funkcióbővítés megújítás               18.300 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    2.492 e/Ft
u.) TISZK TÁMOP pályázat    7.236 e/Ft

 (6) A céltartalékban tervezett   91.439 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.

5. §.
A Rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

(1)Az önkormányzat  önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervei működési 
kiadásainak előirányzata  1.473.858,8 e/Ft. 
A tervezett előirányzatból 275.646 e/Ft-ot 
az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 
16.992  e/Ft-ot,  az  önkormányzati 
jogalkotási  feladatokhoz,  míg  425.659,4 
e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott 

működési  jellegű  feladatokra,  431.897,3 
e/Ft-ot  az  Önkormányzat  intézményeinek 
működési  feladataira,  323.664,1  e/Ft-ot 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  szentgotthárdi 
intézményeinek  finanszírozásához  kell 
biztosítani.

6. §.
A Rendelet  9.§.-a  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:
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A  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  költségvetésének  bevételi  és  kiadási  főösszege  a 
kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbi:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege: 2.131 e/Ft
a NKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    863 e/Ft
a SZKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    675 e/Ft
a CKÖ 2/2010. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c melléklet 
tartalmazza.

7.§
A rendelet 11.§. (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:
A  költségvetési  szervek  létszámkerete  a 
6.sz mellékletben 2010. június 16-tól 146 
fő.
A létszámkeretből 45 fő pedagógus. 56 fő 
köztisztviselő  munkakörben 
foglalkoztatott. 

8.§.
Záró rendelkezések

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

hatályba.

Kihirdetve: 2010. július 1-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

19/2010. (VII. 1.) számú önkormányzati  
rendelete

A kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjét szabályozó 

18/2000. (IV. 27.) ÖKT rendelet  
módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv. 
44/A.  §.  (2)  bekezdésében  és  az 
Önkormányzatokról szóló 1990. LV. Tv. 16 
.§.  (1)  bekezdésben  meghatározott 
feladatkörében  eljárva  a  következőket 
rendeli el:

1.§.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  A  kitüntető  díjak 
alapításáról  és  adományozásuk  rendjét 
szabályozó   18/2000.  (  IV.  27.  )  ÖKT 
rendelete   (továbbiakban:  Rendelet)   3.§. 
(4)  bekezdése  (A Szentgotthárd  Városért  
kitüntet  címet  a  8  Szentgotthárdi  
Történelmi  Napok  rendezvény  alkalmával 
a polgármester adja át.) 
az alábbiak szerint  módosul:  

(4)  A  Szentgotthárd  Városért 
kitüntető  címet   augusztus  20. 
alkalmával   a  polgármester  adja 
át.

2.§.
A  Rendelet   8.§.  (4)  bekezdése  (A 
Szentgotthárd Testnevelési  és Sportdíját  a  
Szentgotthárdi  Történelmi  Napok 
rendezvény  alkalmával  a  polgármester 
adja át.) 
az alábbiak szerint  módosul:  

(4)  A Szentgotthárd  Testnevelési 
és  Sportdíját   augusztus  20. 
alkalmával   a  polgármester  adja 
át.

3. §.
A Rendelet  13.  §-a az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:

(13)  A Társadalmi  Bizottságnak 
jogában  áll  az  ajánlási  listáról 
való  indoklás nélkül törlés abban 
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az esetben is, ha az ajánlási listán 
szerepelő személy vagy közösség 
már  legalább  8  éve  szerepel  az 
ajánlási  listán,  de  ezen  időszak 
alatt  a  Társadalmi  Bizottság  a 
Szentgotthárd  Városért  címre 
nem jelölte.

3. §.
Záró rendelkezés

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2)  Ezen  rendelet  2010.  július  1-jén  lép 
hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Kihirdetés napja: 2010. július 1-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

20/2010. (VII. 1.) számú ÖKT rendelete
A fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001.  
(III. 29.) ÖKT rendelet módosításáról

1.§ A fizetőparkolók működésének és 
igénybevételének rendjéről szóló 
11/2001. (III. 29.) ÖKT rendelet 
(továbbiakban Rendelet) 5.§ (1) 
bekezdése (Üzemeltetési idő)a következők 
szerint módosul: A fizető parkolóhelyek 
üzemeltetési ideje az alábbi:

–munkanapokon1 8-18 óra között,
–szombaton 8-18 óra között

2.§ (1) A Rendelet 6.§(3)bekezdésének 
szövegrésze  (A parkolási díjak – “A 
parkolójegy legrövidebb ideje:a legkisebb 
fizetendő parkolási díjhoz tartozó 
időtartam, leghosszabb ideje: az 
üzemeltetési idő.” Így módosul:

“A parkolójegy legrövidebb ideje: 15 
perc leghosszabb ideje: az üzemeltetési 
idő.” 

(2) A Rendelet 6.§ (3) bekezdése 
egyebekben nem változik. 

1

. 3.§ A Rendelet 13.§ c.) pontja “/c) az 
előre megfizetett várakozási idő letelte 
után a parkolóhelyet továbbra is  
használja./  így változik: 

“c) az előre megfizetett várakozási idő 
leteltét követő 15 perc után a 
parkolóhelyet továbbra is használja”

.
4.§ A Rendelet 13.§ (5) bekezdése /(5)  

A pótdíj az üzemeltetőt illeti meg. A pótdíj  
20  napon túli meg nem fizetése esetén az  
üzemeltető annak behajtása iránt köteles  
intézkedni./

így változik:

(5) A pótdíj az üzemeltetőt illeti meg. 
A pótdíj 15 napon túli meg nem fizetése 
esetén az üzemeltető annak behajtása 
iránt köteles intézkedni.

5.§ A Rendelet 13.§ (6) bekezdése a 
következőkkel egészül ki: 

Ha a jármű díjfizetési kötelezettség 
alá eső területen várakozik, és a 
kifizetett várakozási időt 15 perccel 
túllépi, a várakozás díjfizetés nélkülinek 
minősül. Ezt követően van lehetőség a 
Rendelet szerinti eljárásra

6.§ A Rendelet 2. számú melléklete 
helyébe a jelen rendeletmódosítás 1. 
számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

7.  §  (1)  A  Rendelet  egyebekben 
változatlanul érvényes.

       (2)  A jelen rendeletmódosítás 
2010. július 01. napján lép hatályba.

A kihirdetés napja: 2010. július 1-én

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének A fizetőparkolók 
működésének és igénybevételének rendjét 
módosító 20/2010. (VII. 1.) rendelet 1. 
számú melléklete
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a többször módosított 11/2001. (III. 29.)  
ÖKT. Rendelet 2. számú mellékletéről

A fizetőparkolók működésének és 
igénybevételének rendjéről

A parkolási díjak mértékeDíjosztályok
A parkolási  díjak szempontjából  a  közúti 
járműveket  az  alábbi  díjosztály  egyikébe 
kell sorolni:

A/ díjosztálj

Az 5.50 m-nél nem hosszabb és 3.500 kg 
összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és 
rendszámos  motorkerékpárok. 
(Személygépkocsik,  vegyes  használatú 
járművek és kisteherautók, lakóautók, stb.)

B/ díjosztály

(1)Egyéb  5.50  m-nél  vagy 
3.500  kg  összsúlyt 
meghaladó járművek.

I. Alapdíjak óránként:

Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály
I. (piros) díjövezet 2210,-Ft/óra 3630,- Ft/óra
II. (zöld) díjövezet 4 170,- Ft/óra 5510,- Ft/óra

A minimális díjtétel összege az “A” díjosztályban 100,- Ft, a “B” díjosztályban 300,-Ft. 
A minimális díjtétel összege az “A” díjosztályban 40,- Ft, a “B” díjosztályban 130,-Ft.
Járműszerelvény a  fizető parkolókat várakozás céljából nem veheti igénybe.

II. Napijegyek árai:

Díjövezet A/ díjosztály
I. (piros) díjövezet 61050,- Ft/óra
II. (zöld) díjövezet 7850,- Ft/óra

III./A. Éves bérletek árai:

I. (piros) díjövezet:    29.400,-Ft
II.(zöld) díjövezet:     22.800,-Ft

Kedvezmények:
Teljes áru lakossági bérlet:                   50 %
Kedvezményes közületi bérlet:             50%
Kedvezményes lakossági bérlet:           70 %

III/B 30  napos  bérletek  árai:

2

3

4.
5

6

7
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Díjövezet Teljes ár
Összes parkolóban 84.900,- Ft/930 naptári nap 

II. (zöld) díjövezetben 103.800,- Ft/1130 naptári nap 

Engedmény:  180  naptári  napi  bérlet  egy 
összegben  való  megfizetése  esetén  a 
fizetendő árból 20 %. 

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

Bérlet  és  napijegy csak az  A/díjosztályba 
tartozó járművekre váltható.

IV. A kizárólagos használati jog éves díjai:

Díjövezet
I. (piros) díjövezetben 120.000,- Ft/év/parkolóhely
II. (zöld) díjövezetben 80.000,- Ft/év/parkolóhely

Lakossági kedvezmény: A teljes ár 50%-a 
a fizetendő ár.

Engedmény: 

2 db. Vásárlása esetén 15%, 3-5 db 
vásárlása esetén 30 %, 5 db-nál több 
megvásárlása esetén 50 %.

V. Pótdíj mértéke:

- a bírságolás napján történő befizetés 
esetén az 1 órai várakozási díj 5-szöröse, 
- 20 napon belüli fizetés esetén az 1 órai 
várakozási díj 10-szerese;
-20 napon túli fizetés esetén az 1 órai 
várakozási díj 30-szorosa.
- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 
napon belüli fizetés esetén az 1 órai  
várakozási díj 12-szerese;
- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 
napon túli fizetés esetén az 1 órai  
várakozási díj 40-szerese
Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem 
fizették meg, a parkolási közszolgáltatást  
végző szerv a díj- és pótdíjfizetési  
felszólítást a várakozási terület díjfizetés 
nélküli használatának időpontjától  
számított 60 napos jogvesztő határidőn 

belül köteles a jármű üzemben tartója 
részére postai küldeményként, vagy más 
egyéb igazolható módon megküldeni.
Nemfizetés esetén a késedelmi pótlék 
mértéke a mindenkori jegybanki  
alapkamat kétszerese.
A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi 
kamat nem követelhető.

VI. Bemutatási díj: 700,- Ft.

VII. A díjak és az árak az általános 
forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet 
előállításának költsége nélkül.”

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő – testületének

21/2010. (VII. 1.) számú ÖKT rendelete az 
Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. (II.  

1.) ÖKT 
rendelet módosításáról

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben 
foglaltak alapján Szentgotthárd város 
önkormányzatának vagyonáról megalkotott 
rendelet módosítása érdekében a következő 
rendeletet alkotja

8

9

10

11
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1.§
Az Önkormányzat Vagyonáról szóló 
4/2001. (II.1.) ÖKT  r. (továbbiakban 
Rendelet) 1. sz. melléklete a 
szentgotthárdi 1417/11 hrsz-ú ingatlan 
tekintetében a jelen rendelet 1. számú 
melléklete szerint módosul.

2.§
Záró rendelkezések

(1) A  Rendelet  egyebekben  nem 
változik.

(2) A rendeletmódosítás  2010.  július 
01. napján lép hatályba.

A kihirdetés napja: 2010. július 1-én.

A 21/2010. (VII. 1.) számú ÖKT rendelet 
1. számú melléklete
A  4/2001. (II.1.) ÖKT  rendelet 1. számú 
melléklete a szentgotthárdi 1417/11 hrsz-ú 
ingatlan tekintetében a következő:  

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

Önkorm. 
%

Önkorm. 
tul. (m2)

Bruttó ért. 
(eFt)

Becs. ért. 
(eFt)

1417/11 Közút 1417/11. 
HRSZ. ÚT

180 100 180 432.160 431.893

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

157/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Városi  Gondozási  Központ  szakmai 
tevékenységéről  készített  beszámolót 
megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: 
Fábián Béláné intézményvezető 
Dr. Gábor László irodavezető

2.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai  tevékenységéről  készített 
beszámolót megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:
Uhor Anita intézményvezető-helyettes 
Dr. Gábor László irodavezető

158/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
a  Lakáskoncepció  felülvizsgálatáról 
szóló beszámolót elfogadja.

2./  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Lakáskoncepcióját 
a  2  sz. mellékletben  található 
módosításokkal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Műszaki Iroda

159/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő  – 
testülete  a Szentgotthárd  város 
környezetvédelmi  rendeletének 
végrehajtásáról, továbbá a köztisztasággal, 
szennyvízelvezetéssel  kapcsolatos 
tapasztalatokról  szóló  beszámolót 
elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal 
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Felelős: Fekete Tamás irodavezető

160/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  javasolja  a 
fenntartó Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának,  hogy  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és 
Bölcsőde jelen Előterjesztéshez csatolt 
Nevelési  Programját elfogadja  azzal, 
hogy abba kerüljön bele a gyermekek 
napirendje  konkrét  időpontokkal,  a 
bölcsődésekre  vonatkozóan  pedig 
szükséges kidolgozni és kiegészíteni a 
gyermekekkel való tevékenységek havi 
bontásban történő tervezetével.

Határidő:  2010.  július  01.,  a 
kiegészítésre: 2010. július 31.
Felelős: Kovács Tiborné óvodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  javasolja  a 
fenntartó Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának,  hogy  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és 
Bölcsőde jelen Előterjesztéshez csatolt 
Szervezeti  Működési  Szabályzatát 
elfogadja  azzal,  hogy  abban  a 
bölcsődevezető tartós távolléte  esetére 
konkrét  személy  kerüljön 
megnevezésre.

Határidő : 2010. július 01.
Felelős: Kovács Tiborné óvodavezető

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
javasolja  a  fenntartó Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák  és  Bölcsőde  2010.  július  01. 
napjától  hatályos  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzata  alapján  az 
intézmény  vezetőjének  óvodavezető 
megnevezésű  magasabb  vezetői 

megbízását  2010.  július  01.  napjától 
igazgató  megnevezésre  változtassa. 
Ezzel egyidejűleg a magasabb vezetői 
megbízás időtartamára, 2010. július 01. 
napjától  2011.  július  31.  napjáig 
magasabb  vezetői  pótlékának 
mértékét  a  pótlékalap  300%-ban, 
bruttó  60.000-  Ft/hó  összegben 
határozza meg.

Határidő: 2010. július 01.
Felelős:  Glanz  Zsuzsanna 
személyügyi vezető-főtanácsos

4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  javasolja  a 
fenntartó Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának,  hogy  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és 
Bölcsőde  intézményi 
Minőségirányítási  Programját 
fogadja el.

Határidő: 2010. július 01.
Felelős: Kovács Tiborné óvodavezető

5. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  javasolja  a 
fenntartó Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának,  hogy  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és 
Bölcsőde Házirendjét fogadja el.

Határidő: 2010. július 01.
Felelős: Kovács Tiborné óvodavezető

161/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda 
intézményi  felügyeleti  ellenőrzését 
megismerte,  az  abban  leírtakat  elfogadja. 
Az  ellenőrzésben  tett  javaslatokra  az 
intézmény vezetője 2010. augusztus 31.-ig 
intézkedési  tervet  készít,  melyet  a 
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fenntartónak,  és  a  belső  ellenőrzési 
vezetőnek eljuttat.

Határidő: a  közlésre  azonnal,  az 
Intézkedési  Terv  elkészítésére  2010. 
augusztus 31.
Felelős: a  közlésért  Dr.  Dancsecs  Zsolt 
jegyző
az Intézkedési Terv elkészítéséért  Kovács 
Tiborné intézményvezető 

162/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 
intézmény  Alapító  Okiratának 
módosítását  a  „Módosítás  előtt  –  és 
Módosítás  után”  táblázatokat 
tartalmazó  1.  számú  melléklet  és  az 
„Alapító  Okirat  Egységes 
szerkezetben”  megjelölésű  2.  számú 
melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal, a hatályba lépésre: 
a törzskönyvi bejegyzés napjától
Felelős:  Dr.  Gábor  László 
irodavezető

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény  Alapító  Okiratát 
módosítását  a  „Módosítás  előtt  –  és 
Módosítás  után”  táblázatokat 
tartalmazó  3.  számú  melléklet  és  az 
„Alapító  Okirat   Egységes 
szerkezetben”  megjelölésű  4.  számú 
melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal, a hatályba lépésre: 
a törzskönyvi bejegyzés napjától
Felelős:  Dr.  Gábor  László 
irodavezető

163/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának 
hogy  a  SZOI  Pedagógiai  Program 
módosításait  az  előterjesztésben  tett 
kiegészítések  módosításával  hagyja  jóvá 
azzal ,  hogy a SZOI Pedagógiai  Program 
6.13.6.  pontjában  a  ,,mindennapos 
testnevelés  lehetőségének  biztosítása  kell 
hogy  legyen”  helyett  a  ,,mindennapos 
egészség  és  sportnevelés  lehetőségének 
biztosítása” szerepeljen.
Ennek megfelelően kezdeményezni  kell  a 
Kistérségi  Közoktatási  Esélyegyenlőségi 
terv módosítását is.
Határidő: a  közlésre  azonnal,  az 
esélyegyenlőségi terv módosítására a 2010. 
augusztusi testületi ülés.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
                Pénzes Tibor igazgató

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának , 
hogy  a  SZOI  SZMSZ-ét  az 
előterjesztésben  felsorolt  hiányosságok 
pótlása, illetve az előterjesztésben javasolt 
módosítások  átvezetése  végett. 
átdolgozásra küldje vissza az igazgatónak 
azzal, hogy az intézményi SZMSZ-t 2010. 
augusztus  16-ig  ismételten  nyújtsa  be 
jóváhagyásra.

Határidő: 2010.  augusztus  10.  az 
átdolgozott dokumentum benyújtására
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

164/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja a  fenntartó 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának,  hogy  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Oktatási  Intézmény  számára 
egy  fő  gyógypedagógus  határozott  időre 
történő  alkalmazását  engedélyezze  a 
2010. szeptember  01.  -  2011.  június  15. 
közötti  időszakra  azzal,  hogy  erre  a 
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fenntartó  külön  pénzügyi  fedezetet  nem 
biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

165/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi 
Oktatási  Intézmény  vezetői  és  szakmai 
vezetői által készített középtávú képzési és 
beiskolázási  terv  c.  anyagot  megismerte. 
Az  anyag  képzésre  vonatkozó  részét 
elfogadja  és  a  jövőre  vonatkozóan  az 
alábbiakban határozza meg és javasolja a 
fenntartó  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának  elfogadásra  azzal  a 
kiegészítéssel, mely szerint ,,A közoktatási 
rendszerünk  felépítésének  több 
csomópontja van:” című rész 6. pontjában 
a  testnevelés  helyett  a  mindennapos 
egészség  és  sportnevelés  fogalom 
szerepeljen:

a) SZOI Arany János Általános Iskola 1-
4,. Évfolyamán:

- két tanítási nyelvű osztály
-  nemzetiségi  osztály  (német,  megfelelő 
számú jelentkező esetén szlovén)
- 2 normál tantervű osztály.
b) SZOI  Széchenyi  István  Általános 

Iskola 5-8. Évfolyamán:
- nemzetiségi nyelvi osztály
- 2 normáltantervű osztály
c) SZOI  Vörösmarty  Mihály 

Gimnáziumában:
-  nyolcévfolyamos  képzés  úgy,  hogy 
2012/13-as  tanévtől  a  két  tanítási  nyelvi 
képzés itt folytatódik
-  négy  évfolyamos  képzés  (emelt  nyelvi 
képzésekkel és további speciális képzések 
kínálatával)
Ennek megfelelően kezdeményezi, hogy az 
intézmény  igazgatója  a  pedagógiai 
programban,  a  helyi  tantervekben  a 
szükséges módosításokat végezze el.

Határidő:  azonnal,  a  dokumentumok 
módosítására 2010. szeptember 30.
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

2.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi 
Oktatási  Intézmény  vezetői  és  szakmai 
vezetői által készített középtávú képzési és 
beiskolázási terv c. anyag beiskolázási terv 
részét nem fogadja el, illetve nem javasolja 
a  fenntartó  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának  elfogadásra  Felkéri  az 
intézmény  Igazgatóját,  hogy  az 
intézményre  vonatkozóan  részletes  és 
pontos beiskolázási tervet készítse el.

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

166/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  102/2010.  sz. 
határozatának  b.)  és  c.)  pontját a 
következők szerint módosítja:

b.)  a  Képviselő-testület  az  Önkormányzat 
vagyonáról  szóló  4/2001.(II.1.)  ÖKT. 
rendelet  45.§ (3)  bekezdésben előírt,  100 
e/Ft feletti vagyontárgy értékesítése esetén 
előírt  önkormányzati  költségvetésbe 
történő  befizetési  kötelezettségtől  nem 
tekint el. 
c.)  A  bevétel  50  %-a  az  SZOI 
költségvetését  illeti  meg,  melyet 
villanybojler  és  vízmelegítő  beszerzésére 
fordíthat  az  intézmény.  A  Képviselő-
testület  a  bevétel  további  50%-át  az 
Önkormányzat  költségvetésében  a 
szabadidőpark, fürdő és strandszolgáltatás 
szakfeladatra  -  vízkészlet  járulék 
kiadásainak fedezetére rendeli.

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Gábor László Irodavezető

   Jakabné Palkó Edina Irodavezető
   Pénzes Tibor Intézményvezető



VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚNIUS 30.
19

167/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
kizárólagos  tulajdonában  álló 
Szentgotthárd,  Hunyadi  u.  1.  szám  alatti 
Kossuth  Filmszínház  üzemeltetésével  - 
2010. szeptember 01. időpontot követően - 
Talabér  Ernő  vállalkozót  bízza  meg  az 
előterjesztés  1.  számú mellékletét  képező 
megállapodás  alapján.  A  szerződés 
aláírására  a  Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester
               Dr. Gábor László irodavezető

168/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Történelmi  Napok  2010. 
rendezvénysorozat  program-  és 
költségtervezetét  megismerte  és 
elfogadja azzal, hogy csak a 2010. évi 
költségvetésben  a  Történelmi  Napok 
finanszírozására  rendelkezésre  álló 
összegig tud támogatást biztosítani.

Határidő: azonnal
Felelős: Szalainé Kiss Edina elnök

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében  található  városi 
rendezvénykeret  1  millió  forintos 
összegét  átutalja  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesület  részére  azzal, 
hogy  az  Egyesület  azt  a  Történelmi 
Napok  2010.  évi  megrendezésére 
használhatja  fel  úgy,  hogy  az  összeg 
felhasználásról  az  Egyesület  elszámol 
az  Önkormányzat  felé.  A Képviselő-
testület felhívja az Egyesület figyelmét 
arra,  hogy  csak  olyan  programokat 
szervezhet  a  Történelmi  Napok 2010. 

keretében,  amelynek  a  biztos  anyagi 
fedezete  igazoltan rendelkezésre áll.

Határidő:  utalásra:  2010.  augusztus  8., 
elszámolásra: 2010. szeptember 30.
Felelős:  Szalainé Kiss Edina elnök
              Jakabné Palkó Edina irodavezető

3. Amennyiben a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület által, a 2010. évi Történelmi 
Napok  megrendezésre  benyújtott 
pályázatok olyan kedvező elbírálásban 
részesülnek,  hogy  a  pályázati 
támogatások  teljesen  vagy  nagyrészt 
lefedik  a  rendezvénnyel  járó 
költségeket,  a  2.)  pont  szerint  átutalt 
rendezvénykeret  kapcsán,  a  soron 
következő  Képviselő-testületi  ülésre 
újabb előterjesztést kell készíteni.

Határidő:  a  pályázatok  elbírálásától 
függően
Felelős: Szalainé Kiss Edina elnök
             Dr. Gábor László irodavezető
4. Szentgotthárd  Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az  augusztus  20-i  rendezvények 
programtervezetét  megismerte  és 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Szalainé Kiss Edina elnök

169/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a szabálysértési 
eljárások  jogszerűsége,  a  végrehajtási 
eljárások  eredménye,  a  pénzbírság 
nyilvántartás,  lefoglalt-elkobzott 
ingóságok  kezelése,  megsemmisítéséről 
szóló  ellenőrzési  jelentést  megismerte,  az 
abban leírtakat elfogadja.

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

170/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2009.  évi  belső 
ellenőrzési  vizsgálatok  közül  a  Fenntartó 
és  intézményeik  pénzügyi  és  gazdasági 
kapcsolatainak  vizsgálata,  a  Közérdekű 
adatok  közzétételének  ellenőrzése  és  a 
FEUVE  rendszer  vizsgálata 
utóellenőrzéséről  készített  jelentést 
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

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

171/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Városi  Televízió- és 
Kábelüzemeltető  nonprofit  korlátolt 
felelősségű Társaság 2009. évi mérlegét az 
Előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet 
szerinti dokumentumok alapján elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

172/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató Vállalat Szentgotthárd nevű 
önkormányzati vállalatot 2011. január 1-jei 
hatállyal  közüzemmé  való  átalakításához 
az  1.  számú  melléklet  szerinti  Közüzem 
Alapító  Okiratot  tárgyalási  alapként 
elfogadja.  A  Képviselő-testület  2010. 
augusztusi ülésére a végleges okiratot elő 
kell  terjeszteni – addig pontosan tisztázni 
kell  a  még  nyitott  kérdéseket  –  különös 
tekintettel  a  szervezet  tevékenységi  körei 
között az alap- a kisegítő- a kiegészítő és a 
vállalkozási  tevékenységekre  továbbá  az 
induló vagyon pontos meghatározására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Vass József igazgató

173/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  (9970 
Szentgotthárd,  Füzesi  u.  8.)  kérelmét 
támogatja,  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  készfizető  kezességet 
vállal  az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat  által  felveendő  16.000  e/Ft 
összegű  folyószámlahitel  és  járulékai 
visszafizetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
             Vass József Igazgató

174/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Vasi TISZK 2010. évi 
költségvetését  az  előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: közlésért  Viniczay  Tibor 
Polgármester

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Vasi TISZK 2010. évi 
működéséhez  2.066  e/Ft  hozzájárulást 
biztosít  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében  a  céltartalékban  erre  a 
célra  elkülönített  1.500  e/Ft,  valamint  a 
működési  pályázati  alapból  566  e/Ft 
terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné  Palkó  Edina  Pénzügyi 
Irodavezető

175/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
ezennel határozatot fogad el arról, hogy a 
Heiligenkreuz-i  Ipari  Parkba  tervezett, 
veszélyesnek  nem  minősülő  hulladék-
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anyagok  termikus  feldolgozását  szolgáló 
létesítmény,  rövidítve  „RVH-
Heiligenkreuz”  hatósági  engedélyeztetése 
ellen az Osztrák Környezetvédelmi Tanács 
2010. június 11-i keltezésű, US 1A/2009/6-
142 számú fellebbezési határozata alapján 
határozati  panasszal él,  melyet az osztrák 
Közigazgatási  Bíróságnál  kíván 
érvényesíteni.

"Die  Selbstverwaltung der  Stadtgemeinde 
Szentgotthárd  fasst  den  Beschluss,  gegen 
die letztinstanzliche  Genehmigung  der 
Anlage zur thermischen Verwertung nicht 
gefährlicher  Abfälle  im  Business-Park 
Heiligenkreuz,  kurz: "RVH-
Heiligenkreuz",  durch  Berufungsbescheid 
des Umweltsenats vom 11. Juni 2010, US 
1A/2009/6-142, Bescheidbeschwerde  an 
den Verwaltungsgerichtshof zu erheben".

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a 
Heiligenkreuzi  hulladékmegsemmisítő 
ügyében  az  Osztrák  Környezetvédelmi 
Tanács  (Umweltsenat)  által  meghozott 
engedélyező  döntése  következtében 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az 
osztrák  jog  szerint  ismert  megállapítási 
keresetet  indítson  az  illetékes  osztrák 
bíróságon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

176/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő–testülete  a  Get-Energie 
Magyarország Kft által adott, az 1. számú 
Melléklet  szerinti,  „Szentgotthárdon 
szakmai  befektetői  tőke  bevonásával 
megvalósítandó  biomassza-tüzelésű 
fűtőmű,  a  város  lakosainak, 
intézményeinek,  illetve  az  ipari  parkban 
működő  GM  üzem  hőigényének 

kielégítésére”  megjelölésű  projektet 
tartalmazó  tanulmányban  foglaltakkal 
elvben  egyetért.  Kéri,  hogy  a  projektben 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának és 
a  Régióhő  Kft-nek  a  leendő  szerepét 
alaposabban  mutassák  be.  A  Képviselő-
testület kijelenti, hogy Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  a  költségvetés  jelenlegi 
helyzete  miatt  anyagi  segítséget  nem tud 
biztosítani.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

177/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú 
mellékletében  szereplő,  „Szentgotthárd 
város Idegenforgalmi Intézkedési Terve III. 
2010-2012”  című  dokumentumot 
elfogadja.
A  képviselő-testület  a  határon  átnyúló 
idegenforgalmi  tapasztalatok  erősítését  és 
kapcsolatok  építését  támogatja  a  legjobb 
példákat  felmutató  közeli  osztrák 
településekkel.  A dokumentumban  a  ,,II. 
Termékfejlesztés”  helyett  ,,Kínálat, 
minőség  fejlesztése”  címet  szükséges 
szerepeltetni. 
A  program  végrehajtásáról  és  annak  a 
társadalomra  gyakorolt  hatásáról  a 
Képviselő-testület  felé  évente  négy 
alkalommal,  negyedévente  kell  jelentést 
tenni.

Határidő: a közlésre azonnal
A  beszámolókra  minden  év  februári  és 
augusztusi ülése
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető
             Szalainé Kiss Edina

178/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
pályázatot  kíván  benyújtani  a  Környezeti 
és  Energetikai  Operatív  Program - 
Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció 
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KEOP-1.2.0/B  egyfordulós 
alkomponensére „Szentgotthárd-
Máriaújfalu  városrészen 
szennyvízcsatorna-hálózat  kiépítése” 
címmel

2.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
KEOP  1.2.0/B  pályázati  konstrukcióban 
„Szentgotthárd-Máriaújfalu  városrészen 
szennyvízcsatorna-hálózat  kiépítése” 
címmel benyújtandó pályázati projektjéhez 
a következő pénzügyi forrásokat biztosítja:

• 1.515.000,-  Ft  önrészt projekt 
előkészítéshez a 2010. évi költségvetés 
pályázati alap és tervezési keret terhére

• 50.389.800,-  Ft  önrészt projekt 
megvalósításhoz a  2011.  évi 
költségvetés terhére

• 2.200.000,-  Ft pályázatban  el  nem 
számolható nettó összeget a 2011. évi 
költségvetés terhére

• 65.512.250,- Ft ÁFA összeget a projekt 
elszámolható  költségeihez 
(előkészítés+megvalósítás) a 2011. évi 
költségvetés terhére

• 550.000,- Ft ÁFA összeget a projekt el 
nem számolható  költségeihez  a  2011. 
évi költségvetés terhére

3.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
önkormányzati  saját  forrás  tekintetében 
pályázatot tervez benyújtani az EU Önerő 
Alapra.  Amennyiben  az  Önkormányzat 
nem nyeri  el  a  támogatást  az  EU Önerő 
Alapból  azt  saját  forrásból  biztosítani 
fogja.

4.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
támogatással  létrejött  létesítmény 
működtetésének fedezetét saját forrásból és 
a fenntartó biztosítja.

5.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
megvalósuló elemek üzembe helyezésétől 

számított  5  évig  az  új  elemekre 
vonatkozóan  csatornadíj  támogatást  nem 
igényel.

6.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő – testülete a 
114/2010. számú határozatát egyúttal 
hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2010. július 16.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

   Takáts József projektmenedzser

179/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
pályázatot  kíván  benyújtani  a 
Környezeti  és  Energetikai  Operatív 
Program KEOP-1.3.0 – Ivóvízminőség-
javítása  kétfordulós  pályázati  felhívás 
II. fordulójára, „Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész  ivóvízminőség-javítása” 
címmel. 

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  „Szentgotthárd-
Farkasfa  településrész  ivóvízminőség-
javítása”  pályázat  II.  fordulós 
benyújtásához  szükséges  önerőt 
3.045.000,-  Ft  összegben, a 2011. évi 
költségvetés terhére biztosítja.

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete a II.  fordulóban el 
nem számolható költségként felmerülő 
ÁFA (25 %) összegét, azaz 7.612.500,- 
Ft-ot  a  2011.  évi  költségvetés  terhére 
vállalja.

4. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  támogatással  létrejött  létesítmény 
működtetésének  fedezetét  saját 
forrásból és a fenntartó biztosítja.

5. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  KEOP-1.3.0  – 
Ivóvízminőség-javítása  kétfordulós 
pályázati  felhívás  II.  fordulójára, 



VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚNIUS 30.
23

Szentgotthárd  -  Farkasfa  településrész 
ivóvízminőség-javítása  pályázat 
kapcsán   az  önerő  biztosítása 
kérdésében  

      a.) szükségesnek tartja a VASIVÍZ Zrt 
vezetőjével  az  önerő  és  az  ÁFA 
biztosítása  érdekében  a  szükséges 
megállapodások  megkötését.  Erre 
felkéri a polgármestert. 

      b.)  abban  az  esetben,  ha  az  önerő 
másképp  nem  biztosítható,  pályázatot 
kíván benyújtani az EU Önerő Alapra.

Határidő: 2010. augusztus 2.
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő 
Csoport

180/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
képviselő – testülete a fizető parkolóhelyek 
üzemeltetéséről  szóló Szentgotthárd város 
Önkormányzata  és  az  Önkormányzati 
közszolgáltató  Vállalat  között  fennálló 
szerződés  3.  számú  melléklet  szerinti 
módosítását elfogadja.

Határidő: a  szerződés  módosításának 
aláírására azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Vass József Igazgató

181/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  280/2004.  számú 
határozattal  jóváhagyott 
településszerkezeti  tervet  az  alábbiak 
szerint módosítja:
a.) A volt kertészet ( szentgotthárdi 1413/1. 
és  1414.  hrsz-ú  ingatlan),  a  vasútállomás 
épülettel  keleti  oldalon  szomszédos  telek 
(szentgotthárdi 1425/9.hrsz-ú terület) és az 
országhatár  menti  sáv  szabályozása  az 

Előterjesztés  1.  számú  melléklet  2.1. 
pontjában részletezettek szerint módosul.

b.)  Egyebekben  a  Szerkezeti  Terv  nem 
változik.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

182/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi 
2291/2  hrsz-ú,  1146  m2 alapterületű, 
beépítetlen terület művelési ágú belterületi 
ingatlant  vételi  ajánlat  hiányában  nem 
értékesíti.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal

183/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán  tér  18.  III/22.  sz.  alatti, 
1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2 
szobás komfortos lakást az Önkormányzat 
vagyonáról  szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT 
rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés szerint  a 
helyben  szokásos  módon  (Polgármesteri 
Hivatal  hirdetőtáblája,  Városi  TV,  helyi 
honlap) meghirdeti eladásra.
Az  eladási  ár  7.500.000-  Ft.,  mely  ÁFA 
mentes. 
Ajánlatok  beérkezési  határideje:  2010. 
augusztus 10.
Az  ajánlatokat  konkrét  összeg  (forint) 
megjelölésével kell megadni.
Az  értékesítésre  meghirdetett  ingatlan 
bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi 
szándék bizonyítására megjelölt bánatpénzt 
a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  át 
kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-
nél  vezetett  11747068-15421481-
06530000 sz. számlájára és az átutalásról 
szóló  igazolást  az  ajánlathoz  kell 
mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 
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rendelkezései  az  irányadók.  A  nyertes 
ajánlattevő  bánatpénze  a  vételárba 
beszámít,  míg  a  többi  ajánlattevő 
bánatpénze  a  pályázat  ügyében  való 
döntést  követő 8 napon belül kamat nélkül 
visszafizetésre kerül. 
A  pályázatok  elbírálásának  határideje  a 
2010. augusztusi testületi ülés.
Az  adásvételi  szerződés  a  legmagasabb 
érvényes  vételi  ajánlatot  tevő  pályázóval 
kerül megkötésre. Az adásvételi szerződés 
megkötésének  határideje  az  elbírálás 
közlését követő 15 napon belül.  Az adás-
vételi  szerződés  elkészíttetése  a  vevő 
feladata és az ezzel felmerült költség is a 
vevőt  terheli.  A  vételárat  az  adásvételi 
szerződés megkötésétől számított 21 banki 
napon belül egy összegben kell megfizetni. 
Amennyiben  a  vevő  a  vételárat 
pénzintézeti hitel igénybevételével kívánja 
kifizetni  és  erről  az  ajánlatában 
nyilatkozik,  úgy  a  fizetési  határidő  a 
szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a 
kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár 
nem éri el az irányárat.  A kiíró fenntartja 
magának a jogot, hogy számára megfelelő 
ajánlat  hiányában  a  pályázatot 
eredménytelennek  nyilvánítsa  és  új 
pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a 
legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri 
a  legjobb  ajánlati  ár  90%-át  -  amely 
minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a 
kiíró  a  pályázók  között  nyilvános 
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalásra  a  kiíró 
azokat  az  ajánlattevőket  hívja  meg, 
akiknek  az  ajánlati  ára  a  legmagasabb 
ajánlati  ár  90%-át  elérte.  A  nyilvános 
ártárgyalás  időpontjáról,  helyszínéről  és 
feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha  eredményes  pályázat  esetén  a 
legmagasabb  árat  ajánló  nem  köt 
szerződést, a 2. és a 3. ajánlatot adóval köt 
szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik 
az irányárat.
Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

184/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Széchenyi  u.  21.  fszt.  4.  szám  alatti, 
1162/A/4.  hrsz-ú,  56  m2 alapterületű,  1,5 
szobás  komfortos  lakásra  Fodor  Ilona 
Szentgotthárd, Szabadság tér 4. IV./14. sz. 
alatti lakossal történő Adásvételi szerződés 
megkötéséhez járul hozzá a 144/2010. sz. 
testületi  határozattal  elfogadott  pályázati 
kiírásban  szereplő  vételárért  és 
feltételekkel.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal

185/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft. 
kérelmét  az  Önkormányzat  költségvetési 
rendeletében foglalt  nagyságig,  maximum 
11.061.400.- Ft erejéig tudja támogatni és 
ezzel  a  92.061.400.-  Ft  összegről  szóló 
kölcsönszerződésben  a  kölcsön 
visszafizetése  határidejének  2010. 
november  30.  időpontra  történő 
módosítását  is  elfogadja.  Felhatalmazza a 
Polgármestert  a  szerződésmódosítás 
aláírására.
Az augusztusi  képviselő-testületi  ülésre  a 
képviselő-testület  felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt,  valamint  a  Gotthárd-Therm  Kft 
vezetését,  hogy  a  fürdő  akkori 
finanszírozásának, tartozásának, működési 
költségeinek  és  a  további  működés 
feltételeinek  a  részleteit  feldolgozó 
előterjesztést  készítsen  és  terjessze  be  a 
képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Dr.  Gömbös  Sándor  Ügyvezető 

Igazgató
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186/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

1./ a Szentgotthárd Város Önkormányzata 
és Bugán József Szentgotthárd, Váci M.u. 
10. sz. alatti lakossal erdőgazdálkodói, illv. 
egyéb  erdészeti  tevékenységek  ellátására 
2003.  március 1.  napján kötött  megbízási 
szerződés,  2010.  augusztus  31.  napjára 
szóló,  közös  megegyezéssel  történő 
megszűntetését  elfogadja.  A tevékenység 
megszűntetéséhez  kapcsolódó  átadás-
átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Határidő: a nyilatkozat közlésére: 
azonnal, átadás-átvétel: 2010. augusztus 
31.
Felelős: Dr. Csanaki Eszter irodavezető

  Bugán József

2./  az  önkormányzati  tulajdonú  erdők 
vonatkozásában  jogosult  erdészeti 
szakszemélyzet  megbízására,  erdő 
őrzésére,  erdészeti  munkák  szakirányú 
ellátására  az  előterjesztés  2.  számú 
melléklete szerinti pályázatot írja ki.
A  pályázatot  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  honlapján  és  a  Sztg. 
Városi  Televízió  teletext  rovatában  kell 
meghirdetni. 

Határidő:azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester 

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


