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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

32/2010. (XI. 25.) ÖKT r. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkor- 4.
mányzati Ösztöndíj elbírálásának szabályai-
ról szóló 40/2003. (X. 30.) ÖKT rendelet
módosítása.

33/2010. (XI. 25.) ÖKT r. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 4.
22/2001. (VI. 28.) ÖKT rendelet módosítása.

34/2010. (XI. 25.) ÖKT r. A Szentgotthárd városképe és történelme szem- 5.
pontjából meghatározó épített környezet védel-
méről szóló 23/2000. (VI. 29.) ÖKT rendelet
módosítása.

35/2010. (XI. 25.) ÖKT r. A kommunális adóról szóló 19/1991. (XI. 14.) 7.
ÖKT rendelet hatályon kívül helyezése.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

270/2010. (XI. 25.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati 7.
intézményei 2010. évi Energia-racionalizálási
programterve teljesítéséről és a 2011. évi Ener-
gia-racionalizálási programterv javaslata.

271/2010. (XI. 25.) Beszámoló Szentgotthárd Város Polgármesteri 
                                               Hivatalának  hatósági tevékenységéről                       7.

.

272/2010. (XI. 25.) Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. 7.
A 2011. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfo-
gadása.

273/2010. (XI. 25.) Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 8.
2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves tel-
jesítéséről.
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274/2010. (XI. 25.) Képviselők, polgármester, és alpolgármester 
                                               lemondása  tiszteletdíjakról illetve költségtérítésről. 8.

275/2010. (XI. 25.) Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiz- 8.
tonsági Bizottsága tagjainak megválasztása;
a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció
módosítása.

276/2010. (XI. 25.) Tagok delegálása Alapítványok kuratóriumaiba 
                                                és az Érdekegyeztető Tanácsba                           9.

277/2010. (XI. 25.) A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Ala- 9.
pító Okiratának módosítása.

278/2010. (XI. 25.) Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 10.
Alapító Okiratának módosítása.

279/2010. (XI. 25.) A Móra Ferenc Városi Könyvtár Alapító Okiratá- 10.
nak és Könyvtárhasználati Szabályzatának módo-
sítása.

280/2010. (XI. 25.) Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása. 10.

281/2010. (XI. 25.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi 10.
költségvetésében előirányzatok zárolása.

282/2010. (XI. 25.) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI Regionális Hulladék- 11.
gazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás módosításának elfogadása.

283/2010. (XI. 25.) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme. 12.
                                                (Előleg biztosítása)
284/2010. (XI. 25.) Tótágas Közalapítvány megszüntetése. 12.

285/2010. (XI. 25.) Közbeszerzések ellenőrzése 2009. 12.
                                               (Belső ellenőri jelentés)
286/2010. (XI. 25.) Sporttámogatások ellenőrzése Szentgotthárdon. 12.
                                               (Belső ellenőri jelentés)
287/2010. (XI. 25.) A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizs- 13.

gálata.

288/2010. (XI. 25.) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakások- 14.
ban lakók lakbérhátralékáról és a hátralékok behaj-
tásáról tett intézkedésekről.

289/2010. (XI. 25.) Megüresedett lakás hasznosítása (Szentgotthárd, 14.
József Attila utca 19. fszt. 3.).

290/2010. (XI. 25.) Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 15. I/4. szám 14.
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alatti lakás értékesítése.

291/2010. (XI. 25.) Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 37. szám alatti 14.
garázs ügye.

292/2010. (XI. 25.) A szentgotthárdi fürdő ügyében létrehozott munka- 14.
csoport jelentése.

293/2010. (XI. 25.) Vasi TISZK 2011. évi költségvetés tervezete. 16.

294/2010. (XI. 25.) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület RÉGIÓHŐ 16.
Kft felé felhalmozott tartozása.

                                                Munkacsoport létrehozása az önkormányzati 
                                                támogatások felhasználásának ellenőrzésére.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNYÖK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 32/2010. (XI. 25.)  

számú rendelete
A BURSA Hungarica Felső oktatási  

Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának 
szabályairól szóló 40/2003. (X. 30.) 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 következők szerint rendelkezik

1.§
A  BURSA  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíj  elbírálásának 
szabályairól szóló  40/2003. (X. 30.) ÖKT 
rendelet (továbbiakban Rendelet) 4.§-a (A 
pályázatokat  az  Önkormányzat  az  
Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság 
az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és  
Sport Bizottság együttes ülésen bírálja el.) 
szövegrésze  a  következők  szerint 
módosul:
A  pályázatokat  az  Önkormányzat 
Önkormányzati  Erőforrások  és 
Külkapcsolatok Bizottsága bírálja el.

2.§
A  Rendelet  szövegében  a  Bizottságok 
elnevezés Bizottságra módosul.

3.§
Záró rendelkezések

(1)A Rendelet egyebekben nem változik.

(2)  A jelen  rendeletmódosítás  kihirdetése 
napján  lép hatályba.

Kihirdetve: 2010. november 25-én.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

33/2010. (XI. 25.) számú önkormányzati  
rendelete 

A helyi környezetvédelem szabályairól  
szóló 22/2001. (VI. 28.) 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  helyi 
környezetvédelem  szabályairól  szóló 
22/2001.  (VI.  28.)  ÖKt.  rendelet 
(továbbiakban:  Rendelet)  1.  §  (1) 
bekezdése (Alapfogalmak) a következő p) 
ponttal egészül ki: 

„p)  zöldterület:  a  Rendelet  5. 
mellékletében felsorolt kiemelten védendő 
területek  valamint  az  állandóan 
növényzettel  fedett,  illetve  eredeti 
rendeltetésének  megfelelően  növényzettel 
beültetett közterület.” 

2. §
A Rendelet 20. § (1) bekezdése (Tilos a  
közlekedési tiltótáblákkal jelzett közparkok 
területére  gépkocsival  behajtani  és 
parkolni!) hatályát veszti.

3. §
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(1)  A  Rendelet  20.  §-a (Zöldterületek 
fenntartása  és  kezelése)  a  következő  (6) 
bekezdéssel egészül ki:

„(6)  Tilos  a  zöldterületeken  gépjárművel, 
valamint  nem  gépi  meghajtású  járművel 
közlekedni,  azon megállni  vagy parkolni, 
kivételt  képeznek  az  önkormányzattal 
szerződésben  álló  vállalkozás 
parkfenntartással  kapcsolatos  munkálatok 
végzéséhez  szükséges  járművei  a 
munkálatok végzésének ideje alatt.”

(2)  A  Rendelet  20.  §-a (Zöldterületek 
fenntartása  és  kezelése)  a  következő  (7) 
bekezdéssel egészül ki:
„(7)  A  (6)  bekezdésben  megfogalmazott 
tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha 
jelzőtábla a zöldterületen történő behajtást, 
közlekedést kifejezetten megengedi.”

4. §
(1)  A  Rendelet  23.  §-ának  utolsó 
fordulata (Aki  a  zöldterületek 
fenntartására  és  kezelésére  vonatkozó 
szabályokat  megszegi  (19-23.§.) 20.000 
Ft-ig  terjedő  pénzbírsággal  sújtható.  A 
bírságolás ismételhető.) hatályát veszti.

(2) A Rendelet 23.§-ának (A növényzet  
telepítési távolságra vonatkozó előírások:  
A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az 
ingatlan határától (belterületen) –szőlő,  
valamint 3 m-nél magasabbra nem növő 
gyümölcs- és egyéb bokor(élősövény) 
esetében 0,5 méter,–3 méternél  
magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb 
fa, esetében 1 m,–3 méternél magasabbra 
növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint  
gyümölcs és egyéb bokor (élősövény) 
esetében 2,0 méter.) számozása 22.§(3) 
bekezdésre változik.

5. §
A Rendelet a következő szövegezésű 23. 
§-sal egészül ki:

“23 §. 

(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-
ig  terjedő  pénzbírsággal  sújtható,  aki  a 
zöldterületek  fenntartására  és  kezelésére 
vonatkozó szabályokat megszegi (19-22.§.)

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés 
tetten  ért  elkövetőjét  a  Közterület-
felügyelet 3.000-Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedő 
helyszíni bírsággal sújthatja.”

6. §
A Rendelet ezen rendelet 1. mellékletével 
megállapított 5. melléklettel egészül ki.

7. §
Záró rendelkezések

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

hatályba,  rendelkezéseit  a  hatályba 
lépése  után  indult  ügyekben  kell 
alkalmazni.

Kihirdetve: 2010. november 25-én.

1. melléklet a 33/2010. (XI. 25.) számú 
önkormányzati rendelethez

„ 5. melléklet a 22/2001. (VI. 28.) ÖKt. 
rendelethez

Kiemelten védendő területek

1. A  színház  és  a  barokk  templom 
környezetében  lévő  zöldterületek 
(Szentgotthárd  1.,  3.,  14/2.,  15.,  21., 
22.,  24.,  25/2.,  25/3.,  és  26.  hrsz-ú 
területek)

2. Millenniumi  Emlékmű  környezetében 
lévő zöldterületek (Szentgotthárd 7/4., 
7/5. hrsz-ú területek)

3. Szabadság  téri  Liget  területe 
(Szentgotthárd 1121/1. hrsz-ú terület)

4. 1956-os  emlékerdő  területe 
(Szentgotthárd  0284/16.  hrsz-ú 
terület)”

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
képviselő-testületének 
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34/2010 (XI. 25.) számú rendelete 
A Szentgotthárd városképe és történelme 

szempontjából meghatározó épített  
környezet védelméről szóló 23/2000.(VI.  

29.) ÖKT rendelet módosítása

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV.  törvény  10.  §.  (1)  bekezdés  a.) 
pontjában   kapott  felhatalmazás  alapján 
„ Az építészeti örökség helyi védelmének 
szakmai  szabályairól  szóló 
66/1999.(VIII.13.)  FVM  rendeletben 
foglaltak  szerint  az  alábbi  rendeletet 
alkotja 

1.§
A Szentgotthárd  városképe  és  történelme 
szempontjából  meghatározó  épített 
környezet  védelméről  szóló 
23/2000.(VI.29.)  ÖKT  rendelet 
(  továbbiakban  Rendelet)  4.§.-a  (A helyi  
védettség  alá  tartozó  értékek  listája  e  
rendelet  mellékletét  képezi.)  a következők 
szerint módosul:
„4.§  (1)  A  helyi  védettség  alá  tartozó 
értékek  listája  e  rendelet  1/A  és  1/B 
mellékletét képezi. 
(2)  Az  1/A  mellékletbe  tartozó  védett 
értékek  az  egész  vagyontárgyra  állnak 
fenn. 
(3)  Az  1/B  mellékletbe  tartozó  védetté 
nyilvánított  építmények  esetén  csak  az 
alábbi  esetekben  alkalmazandók  a  védett 
vagyonra vonatkozó külön szabályok: 

- az  építmény  közterületi 
homlokzatán  végzett  vagy  a 
közterületi  homlokzatra  hatást 
gyakorló  átalakítási,  felújítási, 
vakolási,  színezési,  felületképzés 
módosítási, építési tevékenység; 

- az  építmény  közterületi 
homlokzatán  végzett  nyílászáró 
csere; 

- az  építmény  közterületi 
homlokzatára, födémére, tetőzetére 
vagy  a  közterületi  homlokzatra 
hatást  gyakorló  módon  szerelt 
bármely  szerelvény,  berendezés, 
antenna,  antennatartó  szerkezet, 

műtárgy,  égéstermék  elvezető 
létesítése; 

- az  építmény  közterületi 
homlokzatán,  tetőzetén  hirdetési 
vagy reklámcélú, illetve művészeti 
ábrázolást  tartalmazó  építmények, 
berendezések,  szerkezetek 
elhelyezése  méretre  való  tekintet 
nélkül

2.§
Záró rendelkezések

 (1) A Rendelet e módosítással nem 
érintett részei változatlanul érvényesek. 
(2) A jelen rendeletmódosítás 
kihirdetése napján lép hatályba.

Kihirdetve: 2010. november 25-én.

1/A. számú melléklet
A Szentgotthárd városképe és történelme 

szempontjából meghatározó épített  
környezet védelméről szóló 

23/2000.(VI.29.) ÖKT rendelethez

Helyi védettség alá tartozó értékek:

• a  Szentgotthárd  1,15,17,23,24  hrsz-ú 
ingatlanokat  érintő  kolostorpark 
területe és építményei

• Nepomuki  Szt.  János  szobor  és 
védőépítménye

• a Kaszagyárban lévő farkas-kalapácsok 
és épülete

• a  volt  „Stájer-ház”,  kaszagyári 
munkások lakóépülete,  Hunyadi u.  6., 
ma helytörténeti múzeum

• A  Vörösmarty  Gimnázium  1895-ben 
épület épülete

• Harangláb Máriaújfalu
• Mária-szobor Kossuth L. u.
• Mária-szobor Rózsa f. u. 
• A régi temetőben álló 1740-ben épület 

temetőkápolna Hunyadi út
• A volt Wirt-ház Zsidai u. 823. hrsz.

1/B. számú melléklet
A Szentgotthárd városképe és történelme 

szempontjából meghatározó épített  
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környezet védelméről szóló 
23/2000.(VI.29.) ÖKT rendelethez

- Kossuth L. u. 7. szám, 38. hrsz. Városi 
művelődési Központ 

- Deák  F.  u.  1.  szám,  1320.  hrsz. 
Zeneiskola

- Deák  f.  u.  4.  szám,  1343.  hrsz. 
többlakásos  lakóépület,  volt 
Takarékpénztár 

- Deák  F.  u.  16.  szám,  1331.  hrsz. 
többlakásos  lakóépület,  volt 
Járásbíróság

- Kossuth  L.  u.  6.  szám,  1054.  hrsz. 
Rendőrség

- Széll  K.  tér  6.  szám,  1373.  hrsz. 
Könyvtár

- Széll  K.  tér  8.  szám,  1370.  hrsz. 
lakóépület 

- Széll  K.  tér  10.  szám,  1368.  hrsz. 
lakóépület

- Kossuth  L.  u.  12.  szám,  1042.  hrsz. 
Mentőállomás

- József A. u. 20. szám, 1279. hrsz. volt 
Dampf Henrik ház

- József  A.  u.  2.,4.,6.,8.,10.,12.,12/a. 
szám,  1294.,  1293.,1291.,1289.,1286. 
és 1285. hrsz. lakóépületek 

- József  A.  u.  5.  számú,  1357.  hrsz-ú 
lakóépület 

- Arany  J.  u.  2.  szám,  1093.  hrsz. 
Gondozási Központ

- Hunyadi  u.  27.  szám,  1404.  hrsz. 
Kollégium

- Széll  K.  tér  13.,  15.,  17.  szám, 
28.,29.,30. hrsz. lakóépületek 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

35/2010. (XI. 25.) számú rendelete
a kommunális adóról szóló 19/1991. (XI.  

14.) ÖKT rendelet hatályon kívül  
helyezéséről

A képviselő-testület az Ötv. 20.§. (2) bek. 
és „Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú 
törvények  megalkotásáról,  illetve 
módosításáról”  szóló  2010.  évi  XC. 
törvény  24.§-ában  kapott  felhatalmazás 
alapján a következőket fogadja el:

1.§
A Kommunális adóról szóló 19/1991. 
(XI.14.) ÖKT rendeletet (továbbiakban 
Rendelet)  a Képviselő – testület hatályon 
kívül helyezi.

2.§
Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2011. január 01. napján lép 
hatályba.
(2) A jelen rendelet hatályba lépéséig a 
Rendelet előírásait változatlanul 
alkalmazni kell

Kihirdetve: 2010. november 25-én.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

270/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. 
évi  Energia-racionalizálási 
programtervének  teljesítéséről  készült 
beszámolót  és  az  1.  sz.  mellékletként 
csatolt,  2011.  év  végéig  szóló  Energia-
racionalizálás programtervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

271/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megismerte  és 
elfogadja  a  Polgármesteri  Hivatal  2009. 
október  1-től  2010.  szeptember  30-ig 
terjedő  időszak  hatósági  tevékenységéről 
szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

272/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  vagyongazdálkodási 
irányelvek  érvényesüléséről  szóló 
beszámolót  elfogadja,  a 
Vagyongazdálkodási  Irányelvekben 
foglaltakat  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.

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

273/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2010.  évi  költségvetésének  I-III. 
negyedéves teljesítéséről szóló Beszámolót 
megismerte és azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

274/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
-  képviselő  tagjai  közül  a  Dr.  Haragh 
László,  Labritz  Béla,  Kardosné  Kovács 
Márta  Mária,  Vadász  József  és  Virányi 
Balázs  írásbeli  nyilatkozataikkal 
lemondanak 2010.  december  01-től  2011. 
november  30-ig  terjedő  időszakra  a 
képviselői  tiszteletdíjuknak az  alap-
tiszteletdíjjal megegyező részéről, 44.400.- 
Ft/hó összegről. 
-  Huszár  Gábor  Szentgotthárd  Város 
Polgármestere  2010.  december  01-től 
2011.  november  30-ig  terjedő  időszakra 
írásbeli  nyilatkozatával   lemond  a  havi 
költségátalányából  44.400.-  Ft/  hó 
összegről.
-  Dr.  Reisinger  Richárd  Szentgotthárd 
Város alpolgármestere 2010. december 01-
től 2011. november 30-ig terjedő időszakra 
írásbeli  nyilatkozatával  lemond  a  havi 
tiszteletdíjából  bruttó  44.400.-  Ft/hó 
összegről. 

Ezen  összegek  céltartalékba  kerülnek,  és 
ezen  tiszteletdíjak  után  esedékes 
járulékokat is céltartalékba kell helyezni. 

Az  összegek  céltartalékba  helyezésével  a 
Képviselő-testület  Civil-  és  városrészi 
alapot  hoz  létre,  mely  alapból 
szentgotthárdi  civil  szervezetek  részére 
nyújtható  támogatás  sportfeladatok- 
valamint  önkormányzati  feladatok 
vállalása  és  elvégzése  esetén.  
A támogatás  továbbá  a  településrészeken 
jelentkező  önkormányzati  feladatok 
elvégzésének  finanszírozását  szolgálhatja. 
Az  Alapból  támogatás  nyújtására  csak 
külön  önkormányzati  döntés  alapján 
kerülhet  sor.  A  támogatással  a 
támogatottaknak el kell számolniuk.

Határidő: folyamatos
Felelős: a  céltartalékba  helyezéssel 
kapcsolatos  feladatokért  Jakabné  Palkó 
Edina Irodavezető
a  támogatások  odaítélésével  kapcsolatos 
feladatokért Huszár Gábor polgármester

275/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szendrődi  Barnabás 
rendőr  alezredessel  mint  illetékes 
rendőrkapitánnyal  egyetértésben 
Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és 
Közbiztonsági Bizottságába a képviselő-
testület  megbízatásának  időtartamára  az 
alábbi személyeket bízza meg:
elnökének:  Huszár  Gábor 
polgármestert,
tagjainak:
Szendrődi  Barnabás rendőr  alezredest, 
a  Körmendi  Rendőrkapitányság 
vezetőjét,
Végvári  János rendőr  alezredest,  a 
Körmendi  Rendőrkapitányság 
Szentgotthárdi  Rendőrőrsének 
parancsnokát,
Király  Lajos tűzoltó  alezredest, 
Körmend  Város  Tűzoltósága 
parancsnokát,
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Horváth  Tibor polgári  védelmi 
alezredest,  a  Vas  Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
Körmendi  Polgári  Védelmi 
Kirendeltségének vezetőjét,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt,
Dr. Csanaki Eszter aljegyzőt,
Papp  Annát,  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola  és  Kollégium  ifjúságvédelmi 
felelősét, a Családsegítő és Koordinációs 
Bizottság képviseletében,
Molnár  Lászlót,  a  Szentgotthárdi 
Polgárőr Egyesület elnökét és
Bartakovics  Istvánt,  a  Szentgotthárdi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Közbiztonsági  és 
Bűnmegelőzési  Koncepcióját  az  1. 
számú melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

276/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdért 
Közalapítvány  Alapító  Okiratát  az 
alábbiak szerint módosítja:
a)  az  alapító  okirat  6.a)  pontjában 

meghatározott  Kuratórium  tagjainak 
számát 10 főre módosítja;

b) jóváhagyja Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
állandó bizottságai által választott 
alábbi személyek kuratóriumi tagságát:

- a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság részéről:

Sütő Ferenc Szentgotthárd, Bethlen 
Gábor utca 21. szám alatti lakos,

- az Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottsága részéről:

Labritz Béla Szentgotthárd, Pável 
Ágoston ltp. 6. szám alatti lakos.

c) elrendeli a polgármester személyében 
bekövetkezett változás átvezetését az 
alapító okiratban.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  kérelemmel 
forduljon  a  Vas  Megyei  Bírósághoz  a 
változások bejegyzése érdekében.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd 
Közbiztonságáért  Közalapítvány 
Kuratóriumába az alábbi önkormányzati 
képviselőket delegálja:
Vadász József Szentgotthárd, Zsidai utca 
10. szám alatti lakos,
Huszár Gábor Szentgotthárd, Apáti utca 
8. szám alatti lakos.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  kérelemmel 
forduljon  a  Vas  Megyei  Bírósághoz  a 
változások bejegyzése érdekében.

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Brenner  János 
Emlékhely  Alapítvány  alapító 
okiratának  4.  számú  módosítását  és 
kiegészítését  az  1.  számú  melléklet 
szövege szerint fogadja el. A Képviselő-
testület  felhatalmazza  Huszár  Gábor 
polgármestert  valamennyi  szükséges 
dokumentum aláírására.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Érdekegyeztető 
Tanács  tagjai  sorába  delegálja  Dr. 
Reisinger  Richárd Szentgotthárd, 
Alkotmány  utca  13.  szám  alatti  lakost, 
valamint  Dömötör  Sándor 
Szentgotthárd,  Rákóczi  utca  5.  szám 
alatti lakost.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

277/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola  és  Kollégium  Alapító  Okiratának 
módosításait  az  Előterjesztés  2.  számú 
melléklete  szerint  elfogadja,  és  a 
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módosításokkal  egységes  szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

278/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Alapító 
Okiratának  módosítását  a  2.  és  3.  számú 
melléklet  szerint  jóváhagyja,  és  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

279/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár 
Alapító  Okiratának  módosításait  az 
Előterjesztés  2.  számú  melléklete 
szerint,  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratot 
pedig  az  Előterjesztés  3.  számú 
melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató

2. Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár 
Könyvtárhasználati  Szabályzatának 
módosítását  az  Előterjesztés  5.  számú 
melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Molnár Piroska igazgató

280/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
2011.  január  1.  és  2011.  december  31. 
közötti  időszakra  a  fenntartása  alatt  álló 
intézményben  az  élelmezési  térítési  díj 
alapját  meghatározó  nyersanyagnormákat 
az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

Határidő: közlésre azonnal
Melléklet  szerinti  nyersanyagnormák: 
2011. január 1.
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

  Bedics Sándor Intézményvezető

2.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
javasolja  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának, hogy 2011. január 1. és 2011. 
december  31.  közötti  időszakra  az 
élelmezési  térítési  díjak  alapját 
meghatározó  nyersanyagnormákat  az 
Előterjesztés  2.  sz.  melléklet  szerinti 
fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

281/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a fenntartása alatt álló 
intézmények esetén 2010. december 31-ig 
a  következő  előirányzatokat  zárolja,  és  a 
tényleges  teljesítési  adatok  ismeretében 
legkésőbb  a  2011.  januári  Képviselő-
testületi ülésen a költségvetési rendeleten a 
változások átvezetését rendeli el:

1.a) Móra Ferenc Városi Könyvtár:
személyi juttatások: -167 e/Ft
munkaadót terhelő járulékok:  - 38 e/Ft
dologi kiadások: - 234 e/Ft
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intézményi bevétel kiesés:   145 e/Ft

1.b.) Polgármesteri Hivatal:
dologi kiadások:   - 9.374 e/Ft
spec. célú támogatások:   - 1.700 e/Ft
működési céltartalék - 13.968 e/Ft
felhalmozási céltartalék - 35.364 e/Ft
felhalmozási és folyó támogatások - 25.000 e/Ft
felújítási kiadások - 17.293 e/Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

2.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  által  fenntartott 

szentgotthárdi  alapítású  intézmények 
esetén  az  intézmények  finanszírozását  a 
következők  szerint  csökkenti,  egyben 
felkéri a Társulási Tanácsot, hogy az egyes 
intézmények  esetén  a  költségvetési 
határozatán  a  módosítások  átvezetéséről 
gondoskodjon:

2.a) Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény:
spec.célú támogatás: - 8.897 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék: - 2.213 e/Ft

2.b) Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde:
spec.célú támogatás: - 4.748 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék:    - 216 e/Ft

2.c) Városi Gondozási Központ:
spec.célú támogatás: - 5.216 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék:    - 133 e/Ft

2.d) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
spec.célú támogatás:   -  627 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék: - 2.169 e/Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

3.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
Önkormányzat  költségvetéséből 
finanszírozott költségvetési szervek esetén 
elrendeli,  hogy  költségvetésük  terhére 
2010.  december  31-ig  kizárólag  a 
működéshez  elengedhetetlen 
kötelezettségvállalást teljesítsenek.

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

282/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Nyugat-dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás  társulási  megállapodásának 
VII/1.1.  f.  pontja,  valamint  a  helyi 
önkormányzatok  társulásairól  és 
együttműködéséről  szóló  1997.  évi 
CXXXV.  Törvény  4.  §  (1)  bekezdés  b. 
pontja  alapján  jelen  előterjesztés  1.  sz. 
mellékletét képező társulási megállapodást 
–  annak  egységes  szerkezetben  foglalt 
módosítását  –  2011.  01.  01.  napi 
hatálybalépéssel  elfogadja  azzal,  hogy  a 
2009.  április  29.-i.  napon,  87/2009  sz. 
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képviselő-testületi  határozat  3.  pontjával 
elfogadott korábbi társulási megállapodást 
-  a  társulást  alkotó  települési 
önkormányzatok képviselő-testületei közös 
akaratával egyezően - 2010. december 31. 
nappal megszünteti.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: a közlésre azonnal

2.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Nyugat-dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulásba  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  képviseletében 
delegált tag helyettesítésére Huszár Gábor 
polgármestert jelöli meg.

Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: Folyamatos

283/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu 
Kulturális Egyesület részére megállapodás 
alapján  járó  2011.  évi  költségvetési 
támogatás  terhére  előlegként  2010. 
december  hónapban  1.290.800,-  Ft 
támogatást  biztosít  az  esedékes  havi 
támogatáson  felül,  egyben  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodáját, 
hogy  az  Önkormányzat  pénzügyi 
lehetőségeinek függvényében a támogatás 
folyósításáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. december 5.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Szalainé Kiss Edina Elnök 

284/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
-  mint  a  Tótágas  Közalapítvány 
alapítója  –  a  42/2010.  számú 
határozatának  1.1.)  pontját  és  1.2.) 

pontját  hatályon  kívül  helyezi  és  a 
Tótágas  Közalapítvány  megszüntetése 
kapcsán az alábbiakról rendelkezik: 

1.1.) A Képviselő-testület a 2006. évi LXV. 
tv.  1.  §  (3)  bekezdése alapján kéri  a  Vas 
Megyei  Bíróságtól  a  32/2002.  sorszám 
alatt  nyilvántartásba  vett  Tótágas 
Közalapítvány  (9970  Szentgotthárd, 
Kossuth Lajos u. 16.) 2010. november 30. 
nappal történő megszüntetését.
1.2.)   A  Képviselő-testület  felkéri  a 
kuratórium elnökét, hogy:
• a határozat 1.1.) pontjában foglaltakra 

tekintettel  új  kötelezettségeket  a 
Közalapítvány nevében ne vállaljon, a 
folyamatban lévő ügyeket rendezze,  a 
még  fennálló  jogviszonyok 
megszűnéséhez  szükséges 
intézkedéseket tegye meg,

 készítse el a Közalapítvány pénzügyi és 
szakmai záró-beszámolóját.

1.3.)  A  Képviselő-testület  a  Tótágas 
Közalapítvány  fennmaradó  vagyonát  a 
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített 
Óvodák  és  Bölcsőde  közös  igazgatású 
intézmény keretén belül működő bölcsődei 
intézményegység  részére  adja  át  azzal, 
hogy  az  intézmény  köteles  az  átadott 
vagyont a megszűnt közalapítvány alapító 
okiratában meghatározott célokhoz hasonló 
célokra fordítani. 

Határidő:  a  közlésre  azonnal,  a 
megszüntetésre: 2010. november 30.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
Dr. Gábor László irodavezető

285/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Közbeszerzések, 
valamint  a  közbeszerzési  eljárások 
ellenőrzése  Szentgotthárdon elnevezésű 
Belső  ellenőri  jelentést  megismerte,  az 
abban leírtakat elfogadja.

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

286/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  „A sporttámogatások 
ellenőrzése Szentgotthárdon” elnevezésű 
belsőellenőrzési  jelentést  megismerte,  az 
abban leírtakat elfogadja.

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

287/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd, Arany J. utca - Árpád utca 
és a Szabadság tér  nyugati  oldala  közötti 
szakaszán -, illetve a Szabadság tér nyugati 
oldalán (az Arany J. utca -  Vörösmarty M. 
utca  közötti  útszakaszon)  -  az  egyirányú 
közlekedés  elrendelésével.  A  szükséges 
jelzőtáblák  kihelyezésének  költségét  a 
2011.  évi  költségvetési  keret terhére 
biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  Arany J.  utcában  30  km/h 
sebességkorlátozás  elrendelésével.  A 
szükséges  jelzőtáblák  kihelyezésének 
költségét  a  2011.  évi  költségvetési keret 
terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete  Tamás  műszaki 
irodavezető

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd - Zsida, Szépvölgyi utcában 
mezőgazdasági  vontatókra,  illetve  lassú 

járművekre  vonatkozó  behajtási  tilalom 
elrendelésével.  A  közlekedési  táblát 
„kivéve  célforgalom”  kiegészítő  táblával 
kell  ellátni.  A  szükséges  jelzőtáblák 
kihelyezésének  költségét  a  kérelmet 
benyújtók  nevében  eljáró  Lippai  Gábriel 
vállalása  alapján  a  vállalást  tevő  vállalta, 
az ő költségvállalása esetén végezhető el a 
kihelyezés.

Határidő: a költségek kérelmező általi 
megelőlegezésekor azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  a  7458-ös 
számú  Kétvölgy  –  Szentgotthárd 
összekötőút  (Apátistvánfalvai  út) 
kezelőjének,  a  Magyar  Közút  Nonprofit 
Zrt.-nek,  hogy  a  gyalogosok  biztonsága 
érdekében  vizsgálja  meg  a  zsidahegyi 
bekötőút kereszteződésének környezetében 
az  úton  gyalogosok  közlekedésére 
figyelmeztető  jelzőtábla  kihelyezésének 
lehetőségét. 

Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  Bethlen  G.  utca  déli 
oldalán, a Széchenyi úti kereszteződésétől 
az Árpád utca irányába megállási  tilalom 
elrendelésével  az  útkereszteződéstől  mért 
15,00  m  távolságig.   A  szükséges 
jelzőtáblák  kihelyezésének  költségét  a 
2011.  évi  költségvetési keret terhére 
biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  nem  ért  egyet  a 
Szentgotthárd,  József  A.  utca -  Deák  F. 
utca és Rákóczi F. utca közötti - szakaszán 
egyirányú közlekedés elrendelésével. 

Határidő: a közlésre azonnal
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Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

7. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  nem  ért  egyet 
Szentgotthárd,  József  A.  utca  1-3.  számú 
ingatlan előtti szakaszán a Rákóczi F. utcai 
kereszteződéstől  a  Hunyadi  út  irányába 
megállási tilalom elrendelésével. 

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető

8.) A  képviselő-testület  a  jövőben 
évente egy alkalommal foglalkozik a város 
forgalmi  rendjével  átfogó 
felülvizsgálatával.

Határidő:  2011.  októberi  ülés,  majd  azt 
követően minden évben az októberi ülésen
Felelős: Huszár Gábor polgármester

288/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő–testülete  az  önkormányzati 
tulajdonú  bérlakásokban  lakók 
lakbérhátralékáról  és  a  hátralékok 
behajtásáról  tett  intézkedésekről  szóló 
beszámolót elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a  közlésért  Huszár  Gábor 
polgármester

289/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kezdeményezi  a 
Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt. 3. sz. 
alatti, 1337/A/3 hrsz-ú, 44 m2 alapterületű, 
1 szobás komfortos lakás értékesítését.
A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási 
árát  forgalmi  értékbecslés  alapján  a 
következő ülésen határozza meg. 
A  Képviselő-testület  felkéri  a 
polgármesteri  hivatalt,  hogy  a  pályázat 
feltételeit  és  az  ingatlan  értékbecslését  a 
januári ülésre készítse elő.

Határidő: az  értékbecslésre  legkésőbb  a 
2011. januári testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

290/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 15. I/4. szám alatti, 42/A/4 
hrsz-ú,  32  m2 alapterületű,  1  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) ismételten meghirdeti eladásra.  
Az  eladási  ár  4.341.000-  Ft.,  mely  ÁFA 
mentes.
Ajánlatok  beérkezési  határideje:  2011. 
január 14.
A  pályázatok  elbírálásának  határideje  a 
2011. januári testületi ülés.
A  pályázat  további  feltételeit  az 
Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal

291/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd, 
Kossuth  L.  u.  37.  szám  alatti  társasház 
udvarán  lévő  83/A/7  hrsz-ú  14  m2 

alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti 
havi  bruttó  4660.-Ft-ért.  Pályázat 
benyújtásának határideje: 2011. január 14. 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 
3 hónap felmondási határidővel.
Az  ajánlatot  konkrét  összeg  (forint) 
megjelölésével kell megadni.
A  pályázatok  elbírálásának  határideje: 
2011. januári testületi ülés.
Az  ingatlan  bérbeadásáról  a  Képviselő-
testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A hirdetményt a helyben szokásos módon 
kell  közzétenni:  Polgármesteri  Hivatal 



VIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. NOVEMBER 24.
15

hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap.

Határidő a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

292/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 
Képviselő–testülete  a  100  %-os 
önkormányzati tulajdonban álló Gotthárd – 
Therm Kft ügyvezetőjét kötelezi arra, hogy 
a  jelen  Előterjesztés  1.  számú 
mellékletében foglalt, „A St. Gotthárd Spa 
&  Wellness  szentgotthárdi  fürdő 
működtetésével  kapcsolatos  javaslatok” 
című  dokumentumban  előírtak 
haladéktalan  megvalósítását.  A  javaslat 
pontjai közül már december 01-től be kell 
vezetni  az  új  nyitvatartási  rendet  (1.-2. 
pont),  továbbá  a  kifejezetten 
szentgotthárdiak  számára  szóló 
kedvezményeket  (12.  –  13.  pont).  A 
javaslat  valamennyi  pontját  folyamatosan 
meg  kell  valósítani,  ennek  legkésőbbi 
határideje  2011.  február  01.  A  fürdő 
ügyvezetője,  vezetése  a  megfogalmazott 
intézkedéseket köteles végrehajtani.

Felelős: a  közlésért  Huszár  Gábor 
polgármester
Határidő: azonnal.

2.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő–testülete  a 
Munkacsoportot  kiegészíti  Dr.  Reisinger 
Richárd  alpolgármesterrel.  A 
Munkacsoportot felkéri további intézkedési 
javaslatok megfogalmazására a fürdő- és a 
Gotthárd-Therm  Kft  kapcsán  a  korábban 
elvégzett  átvilágítás  kapcsán 
megfogalmazható teendőkről.

Felelős: teendők megfogalmazásáért: 
Huszár  Gábor  polgármester  valamint  a 
Munkacsoport tagjai.

1. számú melléklet
A St. Gotthárd Spa & Wellness 

szentgotthárdi fürdő működtetésével 
kapcsolatos javaslatok

     1.)      Nyitvatartási idő módosítása:

Uszoda, fitnesz részleg:
Hétfőtől-csütörtökig: 06:30-20:00
Péntek:  06:30-21:00
Szombat: 09:00-21:00  /hotel 08:00-21:00/
Vasárnap: 09:00-20:00 /hotel 08:00-20:00/
Élményfürdő
Hétfőtől-csütörtökig:10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat: 09:00-21:00
Vasárnap: 09:00-20:00
Szaunapark:
Hétfőtől-csütörtökig: 10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-20:00
Wellness szolgáltatások (masszázs):
Hétfőtől-péntekig: 10:00-18:30
Szombat-vasárnap: 10:00-19:30
Gyógyászat:
Hétfőtől-péntekig:10:00-14:00

2. A melegkonyhás étterem nyitvatartási ideje 
11 órától 18 óráig elégséges.
3.  A biztonsági  őrzés  kiszervezését  meg  kell 
oldani.
4.  A négyórás  belépőjegyet  továbbra  is  fenn 
kell tartani.
5.  Az  úszójegy  ára  max.  750,-  Ft/fő  legyen 
meghatározva két órára, az ún. „pótdíj” újabb 
két óra megvásárlása.
6. Nyugdíjas belépő 62 év felett  vásárolható, 
ára 2600 Ft legyen.
7. Gyermek élményfürdő 6 éves korig legyen 
ingyenes.
8.  A  fürdő  által  javasolt  árváltozások 
elfogadhatók:  az   A’la  Carte  étteremben  az 
italok,  kávé árának december 1-től,  az ételek 
árának 2011. február 1-től , masszázsok árának 
8 %-os emelése december 1-től való emelése.
9. A gyógyászati  szolgáltatások széles körben 
való  elérhetőségének  megteremtése  egyik 
legfontosabb fejlődési  lehetőség.  Gyógyászati 
csomagok  kialakítása  történjen  meg  mind  a 
szálló, mind a napi vendégek vonatkozásában.
10.  Fontos,  ezért  fokozott  hangsúlyt  kell 
fektetni  a  helyi  és  környékbeli  cégekkel 
kedvezményes  szolgáltatási  szerződések 
megkötésére (corporate-szerződést).
11.  A  helyi  és  környékbeli  szállodákkal, 
panziókkal  együttműködés  kialakítása, 
részükre  kedvezményes  csomagok kialakítása 
megoldandó feladat.



VIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. NOVEMBER 24.
16

12. Szentgotthárd felé nyitás nagyon lényeges 
momentumnak kell  lenni  a  Fürdő életében,  a 
kezdő  időpont  december  1.  legyen  – 
hangsúlyos  propagandával,  kedvcsináló 
programmal.
13. Szentgotthárdi lakcímkártyával rendelkező 
lakosok  legyenek  50%-os  kedvezményre 
jogosultak hétfőtől csütörtökig, ide nem értve a 
bérletvásárlásokat. A kedvezmény nem vehető 
igénybe  a  hét  további  napjain  és 
ünnepnapokon.

293/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Vasi TISZK Társulási 
Tanácsa  költségvetésének  egyes 
kérdéseiről  szóló  Előterjesztés  kapcsán  a 
következő ülésen azt követően tud döntést 
hozni,  ha  a  benyújtott  2011.  évi 
költségvetés  –  tervezetből  ki  nem 
olvasható, következő kérdésekben részletes 
tájékoztatást kap:
- a Vasi TISZK-hez befizetett  és a Vasi 

TISZK-hez  tartozó  oktatási 
intézményekhez 2010-ben ki nem utalt 
szakképzési hozzájárulások lekötéséből 
származó  kamatbevételek  a  bevételi 
oldalon milyen összeget tesznek ki és 
hol szerepelnek?

- a  szakképzési  hozzájárulás  3  %-a  a 
működési  kiadások  fedezetének 
forrásaként  felhasználható  –  ennek 
összegéről  és  mértékéről  a  bevételi 
oldal nem rendelkezik.  

A felsorolt,  bevételi  oldalon elszámolható 
összegek  létében  a  tagok  hozzájárulása 
mérsékelhető lenne.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

  Jakabné Palkó Edina irodavezető

294/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.)  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő – testülete a 
Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület 
Régióhő Kft-nél felhalmozott tartozásainak 

rendezésére az önkormányzat költségvetési 
helyzetére tekintettel támogatást biztosítani 
nem tud.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesületnek  a  Régióhő  Kft 
irányába  fennálló  tartozás  rendezése 
ügyében  felkéri  a  polgármestert,  hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint 
a  Színház  épületének  tulajdonosa 
képviselőjeként  kezdjen  tárgyalásokat  a 
Régióhő  Kft  vezetőjével  a  keletkezett 
tartozás rendezésének lehetséges módjáról: 
a  tartozás  átütemezéséről,  halasztásáról, 
vagy  egyéb  lehetséges  megoldásokról. 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  2011. 
évi  támogatása  során  a  távhőtartozás 
rendezése  érdekében  kötendő 
megállapodás  függvényében  az  éves 
támogatásból  a  tartozás  rendezéséhez 
szükséges  összeget  visszatarthatja. 
Mindezekhez  a  szükséges 
megállapodásokat elő kell készíteni.
Felelős: a  tárgyalások  lefolytatásáért 
Huszár Gábor polgármester
Határidő: 2010. decemberi testületi ülésig

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesület  gazdálkodásának 
átláthatóságában  érdekelt.  Felkéri  az 
Egyesület  Elnökét,  hogy  biztosítson 
lehetőséget  a  most  létrehozandó 
Munkacsoport  részére   a  2005.  09.01-től 
eltelt  időszak  számviteli  bizonylatainak, 
szerződéseinek,  teljesítési  igazolásainak, 
jegyzőkönyveinek  minden  részletre 
kiterjedő áttekintésére. A képviselő-testület 
ehhez Munkacsoportot hoz létre, melynek 
tagjai:  Dr.  Reisinger  Richárd 
alpolgármester, valamint a Jogi, Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság két bizottsági 
tagja:  Kuntárné  Standor  Ilona  és 
Dancsecsné Kovács Andrea

Felelős: Szalainé Kiss Edina Elnök
              a Munkacsoport tagjai 
Határidő: A vizsgálat lefolytatására: 2011. 
január 10.
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KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.
FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


