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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALO M

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
29/2010. (X. 14.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint
mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT
rendelet módosítása.

4.

30/2010. (X. 28.) ÖKT r.

A képviselő-testület, valamint bizottságai részére
megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni
juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995.
(I. 12.) számú ÖKT rendelet módosítása.

10.

31/2010. (X. 28.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 6/2007. (III. 1.) számú ) ÖKT
rendelet módosítása.

11.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
240/2010. (X. 15.)

Titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló Bizottság létrehozása.

15.

241/2010. (X. 15.)

Alpolgármester megválasztása.

15.

244/2010. (X. 15.)

A polgármester, alpolgármester illetménye,
tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása.

15.

245/2010. (X. 15.)

Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
valamint az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága elnökének és tagjainak
megválasztása. Környezetvédelmi tanácsnok
megválasztása.

15.

246/2010. (X. 15.)

Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
valamint Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága képviselő-testületen
kívüli tagjainak megválasztása.

16.
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247/2010. (X. 15.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata folyószámla hiteléhez biztosíték nyújtása.

16.

248/2010. (X. 15.)

A Gotthárd-Therm Kft gázdíj tartozása.

16.

250/2010. (X. 28.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két
ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.

17.

251/2010. (X. 28.)

2010. évi állandó bizottsági munkatervek felülvizsgálata.

17.

252/2010. (X. 28.)

Tanácsnok díjazása. A Tanácsnokkal kötendő
feladatellátási szerződés.

17.

253/2010. (X. 28.)

Szociálpolitikai kerekasztalba tag delegálása.

17.

254/2010. (X. 28.)

2011. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.

18.

255/2010. (X. 28.)

Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása, Közbeszerzési és beszerzési eljárások
helyi szabályairól szóló szabályzat módosítása.

18.

256/2010. (X. 28.)

A hivatali gépkocsik használatának ellenőrzése.

18.

257/2010. (X. 28.)

A Kossuth Filmszínház üzemeltetési szerződésének módosítása.

18.

258/2010. (X. 28.)

A Rendelőintézet pótelőirányzat kérelme.

19.

259/2010. (X. 28.)

Körmend Város Tűzoltóságának kérelme.

19.

260/2010. (X. 28.)

Kovács Csaba Szentgotthárd, István király út 11.
szám alatti lakos kérelme.

19.

261/2010. (X. 28.)

Szentgotthárd, Árpád utca 9/B. I/4. szám alatti
lakás értékesítése.

19.

262/2010. (X. 28.)

Eladási ár meghatározása: Szentgotthárd, Kossuth
Lajos utca 15. I/4. számú lakás.

19.

263/2010. (X. 28.)

Szentgotthárd, Május 1. utca 2. szám alatti garázs
bérbeadása.

20.

264/2010. (X. 28.)

Üzlethelyiség bérlete (Szentgotthárd, Széll K. tér 21.
Brückner Gáborné).

20.

A Gotthárd-Therm Kft kérelme.

21.

265/2010. (X. 28.)
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266/2010. (X. 28.)

Szentgotthárd városközpontjának megújítása civil
és vállalkozói partnerségben című pályázat.
NYDOP-3.1.1/A.

21.

267/2010. (X. 28.)

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba képviselő delegálása.

22.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2010. (IX. 14.) önkormányzati
rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III.
30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. §
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Szervezeti és Működési szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III.
30.)
önkormányzati
rendelet
(a
továbbiakban: Rendelet) 10. § (1)
bekezdése
helyébe
a
következő
rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a helyi
önkormányzati
képviselő-választáson
megválasztott 8 helyi képviselőből és a
polgármesterből áll. A képviselő-testület
tagjainak névsorát a Rendelet 2.
melléklete tartalmazza.”
2. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület - meghatározott
önkormányzati feladatok ellátásra - állandó
bizottságot választ. A képviselő-testület
állandó jelleggel az alábbi létszámú
bizottságokat hozza létre:
a) Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság – 6 fő,
b) Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága – 5 fő.
3. §
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A Rendelet 46. § (3) bekezdésében az
„Egészségügyi,
Szociális
és
Jogi
Bizottsága” szövegrészek helyébe a „Jogi,
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság”
szöveg, a Rendelet 48. § (5) bekezdésében
az „Egészségügyi, Szociális és Jogi
Bizottság” szövegrész helyébe a „Jogi,
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság”
szöveg, a Rendelet 60. § (1) bekezdésében
az „Egészségügyi, Szociális és Jogi
Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi,
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság”
szöveg és a Rendelet 87. § (1)
bekezdésében az „Egészségügyi- Szociálisés Jogi Bizottsága” szövegrészek helyébe a
„Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság” szöveg lép.
4. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a
jelen rendelet szerinti 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a
jelen rendelet szerinti 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a
jelen rendelet szerinti 3. melléklet lép.
5. §
Záró rendelkezések
(1) A Rendeletnek a jelen rendelettel nem
érintett része változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba és a hatálybalépését követő első
napon hatályát veszti.
Kihirdetve: 2010. október hó 14. nap
1. melléklet
a 9/1995. (III. 30.) önkormányzati
rendelethez
A képviselő-testület átruházott hatáskörei
1.1. A képviselő-testület az 5. mellékletben
foglalt hatáskörök gyakorlását a
polgármesterre ruházza.
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1.2.
A
képviselő-testület
az
Önkormányzati
Erőforrások
és
Külkapcsolatok Bizottsága hatáskörébe
ruházza át:
1.2.1. az azonnali intézkedést nem
igénylő
esetenkénti
segély
megállapítását,
1.2.2. az Önkormányzat tulajdonában
álló
lakások
bérletének
szabályairól, valamint a lakások
elidegenítésének
szabályairól
szóló rendeletekben hatáskörébe
utalt ügyekben való döntést,

2010. OKTÓBER 27.
1.2.3. a városi sportegyesületek részére
előirányzott költségvetési összeg
sportkörönkénti elosztásáról szóló
döntést,
1.2.4. a költségvetési rendeletben
meghatározott
pénzösszeggel
rendelkezés a képviselő-testület
által meghatározottak szerint.
2. melléklet
a 9/1995. (III. 30.) önkormányzati
rendelethez

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
polgármester

B
Huszár Gábor
Dömötör Sándor
Dr. Haragh László
Kardosné Kovács Márta Mária
Labritz Béla
Dr. Reisinger Richárd
Sütő Ferenc
Vadász József
Virányi Balázs

3. számú melléklet a 9/1995. (III. 30.)
ÖKT. rendelethez
A Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről
1. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság
1.1. véleményezi az önkormányzat
rendelet-tervezeteit
1.2. véleményezi a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendelet tervezetét és
figyelemmel kíséri annak hatályosulását,
indokolt
esetben
indítványozza
módosítását, vagy kiegészítését;
1.3. véleményezi a Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti egysége kialakítására
vonatkozó javaslatot;
1.4. véleményezi az intézmények, az
önkormányzati érdekeltségű gazdasági
társaságok és az alapítványok alapító
okiratait, SzMSz-eit;

1.5. figyelemmel kíséri az önkormányzati
rendeletek
hatályosulását
és
kezdeményezi
azok
módosítását,
kiegészítését, vagy hatályon kívül
helyezését
1.6.
ellátja
a
képviselő-testület
működésével
kapcsolatos
ügyrendi
feladatokat, előkészíti és lebonyolítja a
titkos szavazásokat;
1.7. figyelemmel kíséri a képviselőtestületi
ülés
határozatainak
törvényességét, vizsgálja a testületi
határozatok végrehajtását;
1.8. döntésre előkészíti a Vas Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetőjének a
képviselő-testületi
ülés
határozat
törvényességével
kapcsolatban
tett
felhívását;
1.9. figyelemmel kíséri az átruházott
önkormányzati hatáskörök és hatósági
jogkörök gyakorlását;
1.10. előkészíti a képviselő-testület
hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi
és fegyelmi ügyeket;
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1.11. részt vesz az önkormányzatot érintő
jelentősebb polgári jogi szerződések
előkészítésében,
a
jogügyletekben
szakmai véleményt nyilvánít;
1.12. az önkormányzat polgári peres
ügyeiben szakmai véleményt nyilvánít;
1.13.
előterjeszti
a
polgármester
illetményére és az alpolgármester
tiszteletdíjára és jutalmazására vonatkozó
javaslatot
1.14. állást foglal a hatályos jogszabályok,
a szervezeti és működési szabályzat, vagy
az
önkormányzati
rendeletek
értelmezésével kapcsolatosan felmerült
kérdésekben;
1.15. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester, az alpolgármester, a jegyző
kezdeményezésére
szakvéleményt
nyilvánít - végzi a vagyonnyilatkozatok
vizsgálatát, nyilvántartja és ellenőrzi a
vagyonnyilatkozatokat, az SZMSZ-ben
szabályozottak szerint;
1.16. előzetesen véleményezi az éves
költségvetésről szóló koncepciót és
rendelet
tervezetét,
valamint
a
feladatkörét
érintő
önkormányzati
rendelet-tervezeteket;
1.17. kapcsolatot tart a jogszabályban erre
feljogosított önkormányzati szakmai
érdekképviseleti
szervezetekkel,
kölcsönösen
megállapítják
együttműködésük tartalmát és kereteit;
1.18. véleményezi a rendezési programokat
és rendezési terveket;
1.19. véleményezi az éves költségvetési
koncepciót;
1.20. véleményezi az éves költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,
valamint a végrehajtásról szóló féléves
beszámolót;
1.21.
előzetesen
véleményezi
a
költségvetésről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról készített rendelettervezeteket;
1.22. figyelemmel kíséri a költségvetési
bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás
alakulását, értékeli az azt előidéző
okokat;

2010. OKTÓBER 27.

1.23. felülvizsgálja és véleményezi a
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
beszámolót;
1.24. véleményezi a helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet-tervezeteket;
1.25. véleményezi a költségvetési szervek,
az önkormányzat által alapított gazdasági
társaságok alapításáról, átszervezéséről és
megszüntetéséről
szóló
testületi
előterjesztéseket;
1.26. véleményezi az önkormányzati
gazdasági
társaságok
mérlegbeszámolóját;
1.27. megtárgyalja az önkormányzati
költségvetési szervek ellenőrzésének
tapasztalatait;
1.28. javaslatot tesz téma-, cél- és
utóvizsgálatok megtartására;
1.29. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és
gazdasági
megalapozottságát,
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat
megtartását, a bizonylati rend és
bizonylati fegyelem érvényesülését;
1.30. javaslatot tehet az átmenetileg szabad
pénzeszközök felhasználására;
1.31. ellenőrzi az éves költségvetés
végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendelet végrehajtását;
1.32. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester és az alpolgármester
kezdeményezésére
szakvéleményt
nyilvánít az önkormányzatot érintő
pénzügyekben;
1.33. javaslatot tesz az éves költségvetés
tervezésekor a külkapcsolatok, az
idegenforgalom és a kereskedelem
támogatásának pénzügyi fedezetének
biztosítására;
1.34. véleményezi a rendezési programokat
és rendezési terveket;
1.35. véleményezi a belterületi határvonal
megállapítására vonatkozó előterjesztést;
1.35. ellenőrzi a sportegyesületeknél az
önkormányzati támogatás felhasználását;
1.36. véleményezi az önkormányzat
vállalkozási koncepcióját;
1.37. véleményezi a Polgármesteri Hivatal
által
előkészített
önkormányzati
gazdasági vállalkozásokat;
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1.38. véleményezi a tisztségviselők, a
bizottságok és a Polgármesteri Hivatal
gazdasági kihatású, és az önkormányzat
vagyonát
érintő
javaslatait,
előterjesztéseit;
1.39. javaslatot tesz a képviselő-testületnek
hitel felvételére, azok céljának és
nagyságának meghatározására;
1.40. véleményezi az önkormányzat által
alapított gazdasági társaság, vagy
intézmény alapítását, átalakítását, illetve
megszüntetését;
1.41. véleményezi az önkormányzati
gazdasági
társaságok
mérlegbeszámolóját;
1.42. a bizottságok, a polgármester, az
alpolgármester, vagy a képviselő-testület
kezdeményezésére szakmai véleményt
nyilvánít
gazdasági
és
vagyoni
kérdésekben;
1.43. figyelemmel kíséri és ellenőrzi a
privatizációs folyamatokat;
1.44. véleményezi az önkormányzati
tulajdonban
lévő
vagyont
érintő
vállalkozásokat;
1.45.
ellenőrzi
az
önkormányzati
vállalkozásokkal
kapcsolatos
tevékenységeket;
1.46. a képviselő-testület, a bizottságok és
a
polgármester
kezdeményezésére
véleményt nyilvánít a város kereskedelme
alakulásának kérdéseiben;
1.47.
javaslatot
készít
a
város
kereskedelmi, koncepciójához
1.48. véleményezi a tisztségviselők, és a
bizottságok
kereskedelmi
kihatású
javaslatait, előterjesztéseit;
1.49. kidolgozza a város területére
vonatkozóan a kereskedelmi alapellátás
biztosításának szempontjait és javaslatot
tesz az ellátatlan területek kereskedelmi
célú
beruházásainak
önkormányzati
támogatására;
1.50. javaslatot tesz illetve véleményezi az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
vagyoni értékű jogok kereskedelmi célú
hasznosításával kapcsolatos terveket,
koncepciókat, előterjesztéseket;
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1.51.
ellenőrzi
az
önkormányzat
kereskedelemmel
kapcsolatos
vállalkozásainak tevékenységét;
1.52. kapcsolatot tart a területileg illetékes
gazdasági kamarákkal, érdekképviseleti
szervekkel;
1.53. kezdeményezheti a képviselőtestületnek hitelfelvételét a célok és a
nagyságrend meghatározásával;
1.54. figyelemmel kíséri és értékeli a
szakterületéhez tartozó önkormányzati
döntések
gyakorlati
végrehatásának
alakulását;
1.55. javaslatot tesz a bérlakásprivatizációból a lakásalapba befolyó
pénzeszközök felhasználására;
1.56. közreműködik a városfejlesztési
koncepciók,
programok,
tervek
kialakításában;
1.57. véleményezi a rendezési terveket,
kezdeményezi módosításukat;
1.58. figyelemmel kíséri a rendezési tervek
végrehajtásának menetét;
1.59. véleményezi a közterületek rendjének
kialakítását;
1.60. figyelemmel kíséri a városrekonstrukciót, a műemlék, illetve
műemlék
jellegű
ingatlanok
hasznosítását;
1.61. előkészíti a városfejlesztésben
jelentős
súllyal
bíró
területek
hasznosítására kiírt pályázatokat;
1.62. véleményezi és ellenőrzi a közüzemi
és kommunális szolgáltatást végző
önkormányzati érdekeltségű gazdasági
társaságok tevékenységét;
1.63.
javaslatot
tesz
az
éves
költségvetésben a városfejlesztési és
városrendezési
célokra
megjelölt
előirányzatok felhasználására;
1.64. meghallgatja a közüzem vezetői
munkaköreire pályázókat;
1.65. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester és az alpolgármester
kezdeményezésére
szakvéleményt
nyilvánít
városfejlesztési
és
városrendezési kérdésekben.
2. Az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága
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2.1. kidolgozza az önkormányzat kötelező
feladatát képező szociális alapellátás
koncepcióját;
2.2.
véleményt
nyilvánít,
vagy
kezdeményez
az
önkormányzat
tulajdonában lévő szociális intézmény
alapítása,
átszervezése
vagy
megszüntetése tárgyában;
2.3. javaslatot tesz a költségvetésről szóló
rendeletben a szociális ellátási célokra
meghatározott
előirányzatok
felhasználására és figyelemmel kíséri
azok végrehajtását;
2.4. együttműködik az egyházakkal,
karitatív szervekkel, és a szociális
gondoskodás területén tevékenykedő
társadalmi szervezetekkel
2.5. javaslatot tesz konkrét szociális jellegű
helyi intézkedésekre;
2.6. figyelemmel kíséri a városban a
hátrányos helyzetben lévő néprétegek
helyzetének,
életés
munkakörülményeinek alakulását;
2.7. vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak
helyzetét, a gyermek-, és ifjúságvédelmi
tevékenységet;
2.8. meghallgatja és véleményezi a városi
szociális intézmény vezetői munkakörére
pályázókat;
2.9. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester és az alpolgármester
kezdeményezésére
szakvéleményt
nyilvánít a szociális kérdésekben;
2.10. javaslatot tesz az egészségügyi ellátás
fejlesztéséhez
költségvetési
fedezet
biztosítására;
2.11. javaslatot tesz konkrét egészségügyi
ellátást javító helyi intézkedésekre;
2.12. meghallgatja és véleményezi az
egészségügyi
intézményvezetői
munkakörre pályázókat;
2.13. véleményezi az egészségügyi
ellátással
kapcsolatos
szervezési
javaslatokat;
2.14. elkészíti az éves lakásfelújítási
címjegyzékre vonatkozó előterjesztést;
2.15.
javaslatot
tesz
a
bérlakás
privatizációból a lakásalapba befolyó
pénzeszközök felhasználására;
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2.16. véleményezi az önkormányzat
lakásgazdálkodásáról szóló rendelettervezeteket;
2.17.
véleményt
nyilvánít
az
önkormányzati
bérlakásokat
érintő
kérdésekben;
2.18. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester és az alpolgármester
kezdeményezésére szakmai véleményt
nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat
érintő vitás kérdésekben;
2.19. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok
elbírálása;
2.20. javaslatot tesz az önkormányzat
környezetvédelmi
alapjának
felhasználására;
2.21. javaslatot tesz helyi jelentőségű
természeti értékek védetté nyilvánítására;
2.22. javaslatot tesz a helyi jelentőségű
természeti értékek megóvására, őrzésére,
fenntartására,
bemutatására
és
helyreállítására;
2.23. véleményezi a külföldi utazásokat,
összeállítja és a képviselő-testületi ülés
elé terjeszti a nemzetközi kiutazási tervet;
2.24.
a
nemzetközi
kapcsolatok
alakulásától függően kezdeményezi a
testvérvárosi kapcsolatok létrehozását;
2.25.
véleményezi
a
testvérvárosi
szerződések tervezetét, figyelemmel
kíséri és értékeli a testvérvárosokkal
kötött
szerződések
végrehajtásának
alakulását;
2.26. dönt a testület által a bizottság
rendelkezésére bocsátott pénzeszköz
felhasználásáról;
2.27.
kezdeményezi
a
városi
intézményhálózat
adta
lehetőségek
idegenforgalmi célú hasznosítását;
2.28. előzetesen véleményezi az éves
költségvetésről szóló koncepciót és
rendelet-tervezetét,
valamint
a
feladatkörét
érintő
önkormányzati
rendelet-tervezeteket;
2.29. figyelemmel kíséri és ellenőrzi az
önkormányzat nevelési és oktatási
intézményeinek
jogszabályszerű
működését,
gazdálkodását,
az
önkormányzat
határozatainak
végrehajtását;
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2.30. javaslattételi véleményezési és
részvételi joga van a közoktatást érintő
minden kérdésben;
2.31. elkészíti, illetve véleményezi az
óvodai, az alapfokú iskolai, a középfokú
iskolai és a diákotthoni ellátás biztosítását
szolgáló önkormányzati előterjesztéseket;
2.32.
előkészíti
nevelési-oktatási
intézmény
alapítását,
összevonását,
megszüntetését;
2.33. véleményezi a nevelési-oktatási
intézményvezetői állások betöltésére
kiírandó pályázatokat;
2.34. véleményezi a nevelési-oktatási
intézmények működésének biztosítását
szolgáló épületek, épületrészek vagy
helyiségek más célra, vagy szervnek
történő bérletbe, illetőleg használatba
adását;
2.35. kapcsolatot tart a jogszabályban erre
feljogosított önkormányzati szakmai
érdekképviseleti
szervezetekkel,
kölcsönösen
megállapítják
együttműködésük tartalmát és kereteit;
2.36. véleményezi a nevelési-oktatási
intézmények névhasználatát;
2.37. véleményezi a nevelési intézmények
dolgozóinak
kitüntetésre
történő
előterjesztését;
2.38. javaslatot tesz a nevelési-oktatási
intézményvezetők kitüntetésére;
2.39. állást foglal a város alapfokú és
középfokú nevelési-oktatási kérdéseiben;
2.40. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester és az alpolgármester
kezdeményezésére a nevelési és oktatási
kérdésekben
szakmai
véleményt
nyilvánít;
2.41. vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak
helyzetét, a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységet;
2.42. véleményezi a rendezési programokat
és rendezési terveket;
2.43. kidolgozza az önkormányzat
kulturális koncepcióját;
2.44. véleményezi a művészeti alkotás
közterületen, önkormányzati tulajdonban
illetve nem önkormányzati tulajdonban
álló
épületen
való
elhelyezését,
áthelyezését, lebontását;
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2.45. javaslatot tesz a közterületek
elnevezésére és emlékmű állítására;
2.46. kezdeményezi, vagy véleményezi a
kulturális, a művészeti önkormányzati
intézmények alapítását, átalakítását vagy
megszüntetését;
2.47. ellenőrzi és koordinálja az
önkormányzati,
közművelődési
intézmények szakmai tevékenységét;
2.48. véleményezi az önkormányzat által
kiírt, a város művészeti, kulturális
életének
gazdagítását
szolgáló
pályázatokat;
2.49. javaslatot tesz a költségvetésben a
kulturális előirányzatok felhasználására;
2.50. javaslatot tesz a kulturális, a
művészeti
intézmények
vezetői
munkakörei betöltésére kiírandó pályázat
feltételeire;
2.51. meghallgatja és véleményezi a
kulturális, művészeti vezetői munkaköre
pályázókat;
2.52. a képviselő-testület, a polgármester,
az alpolgármester és a bizottságok
kezdeményezésére szakmai véleményt
nyilvánít kulturális, művészeti, sport és
testnevelési kérdésekben;
2.53. javaslatot tesz kulturális, művészeti
rendezvényekre;
2.54. javaslatot tesz az állami, a nemzeti és
önkormányzati ünnepek programjára, és
részt vesz az ünnepségek rendezésében;
2.55. jóváhagyja az óvodai nevelési
programot (feltétele: előzetes szakértői
vélemény beszerzése);
2.56. jóváhagyja a pedagógiai programot
(feltétele: előzetes szakértői vélemény
beszerzése);
2.57. jóváhagyja a pedagógiai-művelődési
programot a közoktatási tv.102. § (2) bek.
1) pontja alapján ÁMK keretében;
2.58. jóváhagyja a minőségirányítási
programot;
2.59. dönt az intézményi SZMSZ-ek, a
házirendek, a nevelési, illetve pedagógiai
programok,
a
minőségirányítási
programok benyújtási határidejének a
törvényben meghatározottaktól előbbre
hozása kérdésében;
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2.60. kidolgozza az önkormányzat
testnevelési és sporttevékenységének
koncepcióját;
2.61. kezdeményezi, vagy véleményezi a
testnevelésés
sportjellegű
önkormányzati intézmények alapítását,
átalakítását, vagy megszüntetését;
2.62. ellenőrzi a sportegyesületeknél az
önkormányzati támogatást;
2.63. véleményezi az önkormányzat
tulajdonában lévő sportlétesítmények
hasznosítására,
elidegenítésére,
használatára
vonatkozó
terveket,
koncepciókat, előterjesztéseket;
2.64. javaslatot tesz a költségvetésben a
sportcélú előirányzatok felhasználására;
2.65. a képviselő-testület, a polgármester,
az alpolgármester és a bizottságok
kezdeményezésére szakmai véleményt
nyilvánít
sport
és
testnevelési
kérdésekben;
2.66. javaslatot tesz sportrendezvényekre.
2.67. véleményezi a város idegenforgalmi
koncepcióját;
2.68. javaslatot tesz az idegenforgalom
fejlesztése
érdekében
más
önkormányzatokkal kötendő
megállapodások, szerződések megkötésére.
3. Környezetvédelmi tanácsnok
- szervezi és ellenőrzi a környezetvédelem
terén hozott jogszabályok végrehajtását
- véleményez minden településfejlesztési
tevékenységet környezetvédelmi
szempontból;
- kapcsolatot tart a területileg illetékes
természet- és környezetvédelmi
szakhatósággal;
- véleményezi a helyi zaj- és
rezgésvédelmi szabályok megállapítását,
az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá
a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó szabálytervezeteket;
- a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester és az alpolgármester
kezdeményezésére szakmai véleményt
nyilvánít a környezet- és természetvédelmi
kérdésekben;
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- javaslatot tesz a helyi jelentőségű
természeti értékek megóvására, őrzésére,
fenntartására, bemutatására és
helyreállítására;
- a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester és az alpolgármester
- javaslatot tesz az önkormányzat
környezetvédelmi
alapjának
felhasználására;
- kezdeményezésére környezet- és
természetvédelmi szempontból
szakvéleményt nyilvánít városfejlesztési és
városrendezési kérdésekben
- javaslatot tesz helyi jelentőségű
természeti értékek védetté nyilvánítására;
- közreműködik a városfejlesztési
koncepciók, programok, tervek
kialakításában;
- figyelemmel kíséri és értékeli a
szakterületéhez tartozó önkormányzati
döntések
gyakorlati végrehatásának alakulását;
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2010. (X. 28.) számú ÖKT rendelete
A képviselő-testület, valamint bizottságai
részére megállapított
tiszteletdíjakról, természetbeni
juttatásokról és költségtérítésről
szóló 2/1995. (I. 12.) rendelet
módosításáról
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. §
A Rendelet 2. §-a (Tiszteletdíj 2. § (1) A
képvisel tiszteletdíja(alapdíj) 44.400,Ft/hó (2) A bizottsági tag tiszteletdíja az
alapdíj 45%-a/hó (20.000,-Ft/hó)
(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja az
alapdíj 90 %-a/hó (40.000,-Ft/hó)
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(4 ) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 45
%-a/hó (20.000.- Ft/hó).”

6/2007.(III. 1.) számú ÖKT rendelet
módosításáról

2.§
(1) A Rendelet 5.§-a (1) bekezdés első
mondata (A képviselőknek és bizottságok
tagjainak a testületi- és bizottsági ülések
miatt kiesett jövedelmét az önkormányzat
megtéríti.) a következők szerint egészül
ki:
„A képviselőknek és bizottságok tagjainak
valamint a tanácsnoknak a testületi- és
bizottsági ülések miatt kiesett jövedelmét
az önkormányzat megtéríti”

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

(2) A Rendelet 5.§-a (2) bekezdés első
mondata (A képviselőket és bizottsági
tagokat az önkormányzati munkával
összefüggően,
Szentgotthárd
város
közigazgatási határán kívüli utak esetében
–a vonatkozó jogszabályok alapjánkiküldetési költségtérítés illeti meg) a
következők szerint egészül ki:
„A képviselőket és bizottsági tagokat
valamint a tanácsnokot az önkormányzati
munkával összefüggően, Szentgotthárd
város közigazgatási határán kívüli utak
esetében –a vonatkozó jogszabályok
alapján- kiküldetési költségtérítés illeti
meg”
3.§
Záró rendelkezések
(1)
A
Rendelet
jelen
rendeletmódosítással nem érintett részei
változatlanul érvényesek.
(2) A jelen rendeletmódosítás kihirdetése
napján lép hatályba
Kihirdetve: 2010. október 28-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének
31/2010. (X. 28.) számú ÖKT rendelete
A Szentgotthárd Város Önkormányzata
költségvetési és zárszámadási
rendeleteinek tartalmi követelményeiről
szóló

1.§
Szentgotthárd Város Önkormányzata
költségvetési és zárszámadási
rendeleteinek tartalmi követelményeit
meghatározó 6/2007.(III.1.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§-a (A
rendelet hatálya kiterjed a Képviselő
-testületre, annak szerveire, valamint az
Önkormányzat valamennyi intézményére)
az állábiak szerint módosul:
„A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre,
annak
szerveire,
az
Önkormányzat felügyelete alá tartozó
valamennyi
intézményre,
a
helyi
kisebbségi önkormányzatokra.”
2.§
A Rendelet „I. Fejezet –
Önkormányzat
költségvetése”
következő 2/A.§-al egészül ki:

Az
a

„2/A.§
A
költségvetési
rendelet
tartalmi
követelményeit az Áht. 65. § (1)
bekezdése, 67. § (1)-(3) bekezdései, 68. §.
(2) bekezdése, 69. § (1)-(2) bekezdései, 71.
§ (2) bekezdése, az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 36. § (1)-(2) bekezdésének
rendelkezései
határozzák
meg.
A
költségvetési rendelet összeállításakor
figyelembe kell venni a pénzügyminiszter
által az elemi költségvetés elkészítéséhez
kiadott tájékoztatóban (a továbbiakban:
Tájékoztató) foglaltakat is.”
3.§
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A Rendelet 4.§-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„4.§
(1) Az Áht. 118. § (1) bekezdésének 1.
pontjában
foglaltak
értelmében
a
költségvetési rendelet előterjesztésekor a
Képviselő-testület részére tájékoztatásul –
szöveges indoklással együtt- be kell
mutatni:
a) az önkormányzat összes bevételét,
kiadását, előirányzat felhasználási
tervét,
b) az
önkormányzat
összevont
költségvetési mérlegét, elkülönítetten a
helyi kisebbségi önkormányzatok
mérlegeit,
c) a többéves kihatással járó döntések
számszerűsítését évenkénti bontásban
és összesítve,
d) a közvetett támogatásokról készített
kimutatást.
(2) A helyi önkormányzat a költségvetését
a költségvetési törvény elfogadását
követően, annak előírásai, követelményei
szerint állapítja meg.
A helyi önkormányzat költségvetési
rendelettervezete az alábbi szerkezetben
készül:
a) az önkormányzati költségvetési szervek
címeket alkotnak, a címrendet a
mindenkori költségvetési rendelet
határozza meg.
b) az önkormányzat és az önállóan
működő költségvetési szervek bevételi
forrásonként,
főbb
jogcímcsoportonkénti részletezettségben.
c) A helyi önkormányzat költségvetési
rendelete a működési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatokat
egymástól elkülönítetten tartalmazza.
d) az önkormányzat hivatala és a
költségvetési
szervek
működési,
fenntartási
kiadási
előirányzatai
költségvetési szervenként, kiemelt
előirányzatonként részletezve,
e) a felújítási előirányzatokat célonként, a
felhalmozási kiadásokat feladatonként,
f) az önkormányzati hivatal költségvetése
feladatonként, valamint külön tételben,
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g) az
általános
tartalékot
és
a
céltartalékot,
h) a költségvetési bevételek és kiadások
különbözeteként a költségvetési többlet
vagy hiány összegét,
i) a
költségvetési
hiány
belső
finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványa működési, illetve
felhalmozási cél szerinti tagolásban, a
költségvetési
hiány
külső
finanszírozására vagy a költségvetési
többlet
felhasználására
szolgáló
finanszírozási
célú
műveletek
bevételei, kiadásai működési, illetve
felhalmozási cél szerinti tagolásban,
j) éves létszám-előirányzat költségvetési
szervenként,
k) a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát,
l) a többéves kihatással járó feladatok
előirányzatai éves bontásban,
m) az év várható bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesüléséről készített
előirányzat-felhasználási ütemtervet,
n) elkülönítetten az európai uniós
forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai, valamint az
önkormányzaton
kívüli
ilyen
projektekhez történő hozzájárulások,
o) az önkormányzati hitelképességi korlát
bemutatását az Ötv. 88.§ (2) bekezdés
szerint.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott
mérlegek és kimutatások tartalma a
költségvetési rendeletben:
a) Az
önkormányzat
összevont
költségvetési mérlegét tervezéskor az
előzetes adatok alapján kell elkészíteni.
A költségvetés előterjesztésekor a
vonatkozó év tervadatait, működési és
felhalmozási célú
bevételek
és
kiadások
szerint
elkülönítetten,
önkormányzati szinten összevontan
kell bemutatni.
b) A mérleg bevételi oldalát a főbb
forráscsoportonkénti
tagolást
figyelembe véve, de a működési célú és
a felhalmozási célú elkülönítést
megtartva,
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c) A mérleg kiadási oldalát működési
kiadások, ezen belül a személyi jellegű
kiadásokat, a munkaadókat terhelő
járulékokat,
a
dologi
jellegű
kiadásokat, az ellátottak pénzbeli
juttatásait,
a
speciális
célú
támogatásokat,
működési
célú
támogatási
kölcsönöket,
hiteltörlesztést, működési céltartalékot,
általános tartalékot.
d) A felhalmozási kiadások, ezen belül
beruházások, felújítások, és egyéb
felhalmozási
célú
kiadások,
támogatások,
felhalmozási
célú
támogatási kölcsönök, hiteltörlesztés,
felhalmozási céltartalék tagolásban kell
elkészíteni.
e) A többéves kihatással járó döntések
számszerűsítését évenkénti bontásban,
valamint összesítve kell bemutatni. A
bemutatás
kötelezettsége
kiterjed
különösen:
ea) a hitelek alakulására oly módon, hogy
megállapítható legyen a felvett hitel
összege, futamideje, legalább a következő
három évben az évenként esedékes
tőketörlesztés összege, a költségvetési
időszak elején fennálló hitelállomány
összege,
a
tárgyévben
tervezett
hitelfelvétel összege.
eb) a felújítási, beruházási döntésekre, a
célok és feladatok tárgyévi előirányzata
mellett a következő év(ek)re vonatkozó
kötelezettség összegének bemutatásával,
ec) támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségekre,
a
támogatási
szerződésekben
foglaltak
alapján
támogatott, támogatási cél és összeg
bemutatásával. Nem kell bemutatni a
rendeltetésszerű
működéssel,
az
intézmények
fenntartásával
(működtetésével) kapcsolatos folyamatos,
vagy határozott időben rendszeresen, vagy
eseti
jelleggel
felmerülő
döntések
kihatásait, szerződéseinek alakulását.
f) A közvetett támogatásokat az Ámr. 36.
§-ának (2) bekezdésében foglaltak
szerint, az alábbi részletezettségben
kell bemutatni:
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fa) ellátottak térítési díjának, illetve
kártérítésének
méltányossági
alapon
történő elengedésének összege,
fb) lakosság részére lakásépítéshez,
lakásfelújításhoz
nyújtott
kölcsönök
elengedésének összege,
fc)
helyi
adónál,
gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként,
fd) helyiségek, eszközök hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege,
fe) egyéb nyújtott kedvezmény vagy
kölcsön elengedésének összege.”
4.§
A Rendelet II. Fejezet – Az önkormányzat
zárszámadása 5.§-a a következő k) és l)
pontokkal egészül ki:
(„Az Önkormányzat zárszámadási rendelet
előterjesztésének tartalmaznia kell”):
„k) a belső ellenőrzési tevékenység éves
összefoglalását,
l.) a folyamatba épített előzetes és
utólagos
vezetői
ellenőrzés
működtetésének éves tapasztalatait.”
5.§
A Rendelet
6.§-a
helyébe
(„A
zárszámadási rendeletnek tartalmaznia
kell”) a következő rendelkezések lépnek:
„6.§
(1) Az Áht. 118. § (2) bekezdésének 2.
pontjában
foglaltak
értelmében
az
önkormányzat zárszámadási rendeletének
előterjesztésekor a Képviselő-testület
részére
tájékoztatásul
a
következő
mérlegeket és kimutatásokat kell –
szöveges indoklással együtt - bemutatni:
a. az önkormányzat összes bevételét,
kiadását, pénzeszközeinek változását,
b. az
önkormányzat
összevont
költségvetési mérlegét, elkülönítetten a
helyi kisebbségi önkormányzatok
mérlegét,
c. az
adósság
állományát
lejárat,
eszközök, bel-, és külföldi hitelezők
szerinti bontásban,
d. a vagyonkimutatást,
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e. a több éves kihatással járó döntések
számszerűsítését évenkénti bontásban
és összesítve,
f. a közvetett támogatásokat tartalmazó
kimutatást.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott
mérlegek és kimutatások tartalma a
zárszámadási rendeletben:
a) A zárszámadási rendelet pénzforgalmi
adatokat tartalmazó mellékleteinek,
mérlegeinek szerkezete és tartalma a
költségvetési rendelethez igazodik,
azokat azzal összehasonlító formában
és szerkezetben kell elkészíteni.
b) A zárszámadási rendelet egyes
mellékletei az éves beszámoló, a lezárt
év
főkönyvi
és
analitikus
nyilvántartásai
adatállományain
alapulnak.
c) Az
önkormányzat
összevont
költségvetési mérlegét zárszámadáskor
a tényadatok alapján kell elkészíteni. A
mérlegnek
a
zárszámadás
előterjesztésekor:
a. a vonatkozó év terv- és tényadatait
(eredeti és módosított előirányzatok),
b. a tényadatok tervadatokhoz
/
módosított előirányzat viszonyított %os alakulását kell tartalmaznia.
d) A mérleg bevételi oldalát a főbb
forráscsoportonkénti
tagolást
figyelembe véve, de a működési célú és
a felhalmozási célú elkülönítést
megtartva,
e) A mérleg kiadási oldalát működési
kiadások, ezen belül a személyi jellegű
kiadásokat, a munkaadókat terhelő
járulékokat,
a
dologi
jellegű
kiadásokat, az ellátottak pénzbeli
juttatásait,
a
speciális
célú
támogatásokat,
működési
célú
támogatási
kölcsönöket,
hiteltörlesztést, működési céltartalékot,
általános tartalékot kell bemutatni.
f) A felhalmozási kiadások bemutatását,
ezen belül beruházások, felújítások, és
egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások,
felhalmozási
célú
támogatási kölcsönök, hiteltörlesztés,
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felhalmozási céltartalék tagolásban kell
elkészíteni.
g) A többéves kihatással járó döntések
számszerűsítését évenkénti bontásban,
valamint összesítve kell bemutatni. A
bemutatás
kötelezettsége
kiterjed
különösen:
ga) a hitelek alakulására oly módon, hogy
megállapítható legyen a felvett hitel
összege, futamideje, legalább a következő
három évben az évenként esedékes
tőketörlesztés összege, a költségvetési
időszak elején fennálló hitelállomány
összege, a tárgyévi hitelfelvétel összege.
gb) a felújítási, beruházási döntésekre, a
célok és feladatok tárgyévi előirányzata
mellett a következő év(ek)re vonatkozó
kötelezettség összegének bemutatásával,
gc) támogatási megállapodásban vállalt
kötelezettségekre,
a
támogatási
szerződésekben
foglaltak
alapján
támogatott, támogatási cél és összeg
bemutatásával. Nem kell bemutatni a
rendeltetésszerű
működéssel,
az
intézmények
fenntartásával
(működtetésével) kapcsolatos folyamatos,
vagy határozott időben rendszeresen, vagy
eseti
jelleggel
felmerülő
döntések
kihatásait, szerződéseinek alakulását.
h) A közvetett támogatásokat az Ámr. 36.
§-ának (2) bekezdésében foglaltak
szerint, az alábbi részletezettségben
kell bemutatni:
ha) ellátottak térítési díjának, illetve
kártérítésének
méltányossági
alapon
történő elengedésének összege,
hb) lakosság részére lakásépítéshez,
lakásfelújításhoz
nyújtott
kölcsönök
elengedésének összege,
hc)
helyi
adónál,
gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként,
hd) helyiségek, eszközök hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege,
he) egyéb nyújtott kedvezmény vagy
kölcsön elengedésének összege.”
6.§
Záró rendelkezések
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(1) A Rendeletnek a jelen rendelettel nem
érintett része változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2010. október 28-án.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
240/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alpolgármester
választására
a
titkos
szavazás
lebonyolításához
Szavazatszámláló
Bizottságot hoz létre, melynek elnökéül
Kardosné Kovács Márta Mária képviselőt,
tagjainak Sütő Ferenc, Vadász József és
Virányi Balázs képviselőket választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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Glanz Zsuzsanna személyügyi
vezető - főtanácsos
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Reisinger Richárd társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október
14. napjától 172.800.- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető
főtanácsos
3./Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Huszár
Gábor
foglalkoztatási
jogviszonyban
álló
polgármester költségátalányát 2010.
október 3. napjától illetménye 30 %-ában ,
azaz 144.500.- Ft/hó összegben állapítja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina irodavezető

241/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Dr. Reisinger Richárd
képviselő
urat
alpolgármesterré
megválasztja.

4./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.
Reisinger Richárd társadalmi megbízatású
alpolgármester költségátalányát 2010.
október 14. napjától 35.000.- Ft/hó
összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért
polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Jakabné Palkó Edina irodavezető

Huszár

Gábor

244/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:

245/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:

1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Huszár
Gábor
foglalkoztatási
jogviszonyban
álló
polgármester
illetményét 2010. október 3. napjától
483.200.- Ft/hó összegben állapítja meg.

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Jogi, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökének
Kardosné Kovács Márta Mária képviselő
asszonyt, képviselő tagjainak Sütő
Ferenc, Vadász József és Virányi Balázs
képviselő urakat, választja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Határidő: a közlésre azonnal

VIII. ÉVFOLYAM

9. SZÁM
16

Felelős: Huszár Gábor polgármester
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága
elnökének Dr. Haragh László képviselő
urat, képviselő tagjainak Dömötör Sándor
és Labritz Béla képviselő urakat választja
meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
környezetvédelmi
ügyekért felelős tanácsnokává Labritz Béla
képviselőt választja. Az SZMSZ szerinti
részletes feladat ellátási megállapodás
tervezetét, illetve a tanácsnoki tiszteletdíj
megállapításához
szükséges
rendeletmódosítást a következő képviselőtestületi ülésre elő kell terjeszteni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:
a
megállapodás-tervezet
előkészítéséért Huszár Gábor polgármester
A rendeletmódosítás előterjesztéséért Dr.
Dancsecs Zsolt jegyző
246/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Jogi, Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság képviselőtestületen kívüli tagjainak Kuntárné
Standor Ilona, Szentgotthárd, Radnóti
utca 10. szám alatti lakost és Dancsecsné
Kovács Andrea, Szentgotthárd, Tóth Á.
utca 15. szám alatti lakost választja meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzati
Erőforrások
és
Külkapcsolatok
Bizottsága képviselő-testületen kívüli
tagjainak Vörös Gábor, Szentgotthárd,
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Kiserdő utca 1/A. szám alatti lakost és
Pénzes Tibor, Szentgotthárd, Kis utca 29.
szám alatti lakost választja meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
247/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:

1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy az OTP
Bank Nyrt.-vel fennálló folyószámlahitel
szerződéshez fedezetként:
- egyrészt
a
határozat
1.
sz.
mellékletében felsorolt ingatlanok
közül a hitel összegének megfelelő
értékű ingatlan,
- másrészt az Önkormányzat helyi adó
bevétele kerüljön megjelölésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy folyószámlahitelhez
kért biztosíték nyújtására vonatkozóan a
fentiek alapján további tárgyalásokat
folytasson.
A biztosíték nyújtásához szükséges
végleges szerződés tervezetét a képviselőtestület elé kell majd terjeszteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
ZÁÉV Zrt. felé fennálló tartozással
kapcsolatosan úgy határoz, hogy a 2010.
október
15-vel
esedékes
óvadék
visszafizetését nem teljesíti, egyúttal
hozzájárul ahhoz, hogy ennek kapcsán a
polgármester tárgyalásokat folytasson a
ZÁÉV Zrt-vel. A tárgyalás eredményét
követő új határozati javaslat alapján fog
dönteni a képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
248/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft
részére a GDF Suez Zrt-vel szemben
fennálló kötelezettségének teljesítéséhez
4.826.400,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat
2010. évi költségvetésében a Gotthárd
Therm Kft működéséhez tervezett keret
terhére, amelyet kölcsön jogcímen folyósít
elszámolási kötelezettséggel.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
250/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatokról, illetve a Polgármesteri
Hivatal munkájáról szóló beszámolót,
valamint a polgármester tájékoztatóját
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a
képviselő-testület kifejezi tiltakozását a
Vas Népe című lapban Halmágyi Miklós
tollából 2010. október 16 napján
„Zagytározóban élünk” címen megjelent
újságcikkben írt, Szentgotthárdot negatívan
érintően megfogalmazottak miatt és kéri
ennek közlését a lap főszerkesztőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: a testületi állásfoglalás alapján a
tiltakozás
megfogalmazásáért
és
megküldéséért Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
251/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Határozat melléklete szerint a Jogi,
Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság
2010. évi munkatervének a 2010.
november - 2011. január közötti időszakra
vonatkozó módosítását azzal, hogy a Jogi,
Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság
munkatervében a költségvetési koncepció
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tárgyalására november hónap helyett
december hónapban kerüljön sor. Ezzel
egyidejűleg a Képviselő – testület a
Határozat melléklete szerint módosítja
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
képviselő – testületének 2010. évi
Munkatervét azzal, hogy a Testület
munkatervében a költségvetési koncepció
tárgyalására november hónap helyett
december hónapban kerüljön sor.
Felelős:
Kardosné Kovács Márta bizottsági elnök
Huszár Gábor polgármester
Határidő: folyamatos
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Határozat melléklete szerint elfogadja az
Önkormányzati
Erőforrások
és
Külkapcsolatok Bizottságának 2010.évi
munkatervét a 2010. november - 2011.
január közötti időszakra. azzal a
módosítással,
mely
szerint
az
Önkormányzati
Erőforrások
és
Külkapcsolatok Bizottsága munkatervében
a költségvetési koncepció tárgyalására
november hónap helyett december
hónapban kerüljön sor.
Felelős: Dr. Haragh László bizottsági elnök
Határidő: folyamatos
252/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Labritz
Béla
Környezetvédelmi
Tanácsnokkal
megkötendő feladatellátási szerződést az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
253/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szentgotthárdi
szociálpolitikai kerekasztal tagjai sorába
Dömötör Sándor Szentgotthárd, Rákóczi út
5. szám alatti lakost, önkormányzati
képviselőt delegálja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Huszár Gábor polgármester

254/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő – testülete
jóváhagyja
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Ellenőrzési stratégiája
2011.-2014. című, az Előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti dokumentumot.
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő – testülete
jóváhagyja
a
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának 2011. évi belső
ellenőrzési tervét az Előterjesztés 3. számú
melléklete szerint.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Doncsecz Gábor Belső ellenőrzési vezető
Határidő: folyamatos.
255/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
Közbeszerzési Bizottságába
1. Dr. Reisinger Richárd alpolgármestert,
2. Dr. Haragh László képviselőt,
3. Kardosné Kovács Márta Mária
képviselőt és
4. Vadász József képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzési- és beszerzési eljárásról
szóló „Szabályzat a közbeszerzésekről és
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a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény hatálya alá nem tartozó
beszerzésekről” című dokumentumot az
Előterjesztés melléklete szerint elfogadja
azzal, hogy
- a Közbeszerzési Bizottság 4 taggal
működik, ezért a Szabályzat I. Általános
rendelkezések
(6)
pontjának
a.)
alpontjában a Közbeszerzési Bizottság
tagjainak száma 4 főre módosul.
- Ugyanezen pont i.) alpontja úgy módosul,
hogy ,,A Közbeszerzési Bizottság üléseiről
szó szerinti jegyzőkönyv és hangfelvétel
készül. A jegyzőkönyvet a Levezető Elnök
és a jegyzőkönyv készítője írja alá.”
Határidő: azonnal
Felelős:
Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
256/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „A Hivatali gépkocsik
használata-, illetve a benzinelszámolások
ellenőrzése” című belső ellenőri jelentést
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
257/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kossuth Filmszínház
üzemeltetésére megkötött megállapodás
módosítását az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a
szerződésmódosítás 1.) pontjában
a
Kossuth
Filmszínház
üzemeltetési
szerződésében az „ amely összeg a KSH
által közölt éves infláció mértékével
növelendő” kifejezés szerepeljen.
A módosítás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
258/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rendelőintézet
pótelőirányzat kérelmét támogatja, és az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a
Rendelőintézet
tekintetében
az
önkormányzati
támogatást
(intézményfinanszírozás) 3.000 e/Ft-tal
megemeli egyben a Rendelőintézet TB
bevételét
ugyanezzel
az
összeggel
csökkenti. Fedezete: az Önkormányzat
működési hitele. A képviselő-testület a
decemberi ülésen visszatér a témára, illetve
amennyiben indokolt és szükséges, úgy a
novemberi képviselő-testületi ülésen kerül
megtárgyalásra a téma.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi
Irodavezető
Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető
Főorvos
259/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Körmend
Város
Tűzoltóságának
köszönetet
mond
Szentgotthárdon az élet-, és tűzvédelemben
nyújtott áldozatos munkájáért, azonban a
támogatásra benyújtott kérelmét az
Önkormányzat költségvetési helyzetére
tekintettel ebben az évben nem tudja
támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
260/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
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a Kovács Csaba 9970 Szentgotthárd, István
kir. u. 11. szám alatti lakos tulajdonát
képező szentgotthárdi 2345 hrsz-ú
ingatlant terhelő, „Nagyközségi Közös
Tanács
VB.
Szentgotthárd”
javára
bejegyzett „beépítési kötelezettség és
ennek biztosítására elidegenítési tilalom”
(Földhivatali
bejegyző
határozat:
32299/1989.09.29.) törlésre kerüljön. A
törléssel járó költségek a kérelmező felet,
Kovács Csabát terhelik.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
261/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Árpád
u. 9/B. I/4. szám alatti, 1062/1/A/18 hrsz-ú,
2 szobás, 51 m2-es összkomfortos lakásra
Mesics Bertold Szentgotthárd, Kethelyi u.
38. sz. alatti lakossal történő Adásvételi
szerződés megkötéséhez járul hozzá a
223/2010. sz. testületi határozattal
elfogadott pályázati kiírásban szereplő
vételárért és feltételekkel.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal, szerződéskötés
a közlést követő 15 napon belül
262/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 15. I/4. sz. 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) meghirdeti eladásra.
Az eladási ár 4.341.000.- Ft., mely ÁFA
mentes.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010.
november 15.
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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 Rtnél
vezetett
11747068-1542148106530000 sz. számlájára és az átutalásról
szóló igazolást az ajánlathoz kell
mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
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. novemberi 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 adásvételi 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
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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
263/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
hozzájárul
a
Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti
társasház udvarán lévő 1578/2/A/15 hrsz-ú
15 m2 alapterületű garázs Tamási Alex
Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fszt. 4. sz.
alatti lakos részére történő bérbe adásához
2010.
november
1-től
kezdődően
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási
idővel.
Bérleti
szerződés
megkötése
az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
közlése szerint.
Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre 2010. november 15.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető tanácsos,
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
264/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat
tulajdonában
lévő
Szentgotthárd, Széll K. tér 21. szám alatti
32/A/3 hrsz-ú 82 m2 alapterületű
üzlethelyiségre Brückner Gáborné egyéni
vállalkozóval (Szentgotthárd, Széll K .tér
21., Adósz.: 53542375-2-38) megkötött
bérleti szerződés további 5 évre ( 2010
október 15 -től. 2015 október 14-ig) való
meghosszabbításához hozzájárul
A megkötendő bérleti szerződés módosításba bele kell foglalni azon
kitételt, hogy ha Brückner Gáborné az
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üzlethelyiségben szükséges és hasznos
értéknövelő beruházást kíván végezni és
azt az Önkormányzat részére előzetesen
bejelenti, akkor annak értéke egészben,
vagy részben a bérleti díjba beszámításra
kerül az erről megkötendő külön
megállapodás alapján.

Képviselő – testület előtt. A munkacsoport
vizsgálja
felül
az
energetikai
szerződéseket. A munkacsoport tagjai:
Hermann György mint külső szakértő, a
képviselő-testület két bizottsági elnöke és
Dr. Gömbös Sándor úr, a Kft ügyvezető
igazgatója.

2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Brückner Gáborné (Szentgotthárd, Széll K
.tér 21., Adósz.: 53542375-2-38) a bérleti
jogviszony
meghosszabbításával
egyidejűleg a bérleti díj csökkentésére
vonatkozó kérelmét nem támogatja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Huszár
polgármester

Határidő a közlésre azonnal
Felelős Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szerződéskötésre:
1. pontban: 2010. november 12.
2. pontban: a közlésre azonnal
265/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.
a.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gotthárd-Therm Kft. részére tekintettel az
Önkormányzat
rendkívül
nehéz
költségvetési
helyzetére
a
Kft.
kötelezettségének teljesítéséhez további
forrást nem tud biztosítani.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
1.
b.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
munkacsoportot kér fel arra, hogy a fürdő
működésével kapcsolatosan készítsen vagy
javasoljon új üzletpolitikai tervet, ami új
irányokat határoz meg
a fürdő
működésében. Ezen üzletpolitikai tervben
legyenek intézkedési javaslatok akciós
csomagokra, nyitvatartási időkre, stb. A
munkacsoport készítsen tervet egyes
területek kiszervezésére, a vezetői szintek
újragondolására.
Készüljön
konkrét
megállapodás a szálloda és a fürdő Kft
között, ami kerüljön bemutatásra a

Gábor

2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő – testülete a
Gotthárd-Therm kft részére nyújtott
kölcsön 92.061.400.- Ft-nyi részének 2010.
november 30-án lejáró visszafizetési
határidejét a társaság likviditási helyzetére
tekintettel
meghosszabbítja
a
kft
üzletrészének értékesítéséig, de legkésőbb
2012. január 31-ig. A szükséges
szerződésmódosítást haladéktalanul el kell
készíteni és alá kell írni.
Határidő: közlésre és a szerződésmódosítás
megkötésére azonnal
Felelős:
dr. Gömbös Sándor Ügyvezető Igazgató
Huszár Gábor Polgármester
3.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
ZÁÉV Zrt. felé fennálló kötelezettség
tekintetében a következőket rendeli el:
a.) A 2009. október 6-án kelt
megállapodásban rögzített, 2010. október
15-én esedékes 35.000 e/Ft-ot három
részletben, 2010. október 30-ig 10.000
e/Ft-ot, 2011. január 31-ig 10.000 e/Ft-ot,
és 2011. március 31-ig 15.000 e/Ft-ot
teljesít az Önkormányzat, egyben a
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert ezen döntésnek megfelelő
megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: közlésre és a szerződésmódosítás
megkötésére azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
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266/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete nem támogatja, hogy
a
NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2010-0003
kódszámú
Szentgotthárd
városközpontjának megújítása civil és
vállalkozói partnerségben című pályázat
projektfejlesztése folytatódjon és a 2.
fordulós pályázat 2011. március 9-i
határidővel benyújtásra kerüljön. A
Képviselőtestület a projekthez további
anyagi forrásokat nem biztosít.
Határidő:

a közlésre azonnal
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Felelős:

Huszár Gábor polgármester

267/2010. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
képviselő – testülete a Nyugat - dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Tanácsába
tagként
Labritz
Béla
önkormányzati képviselőt, Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Környezetvédelmi Tanácsnokát delegálja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.
FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

