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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÉRTESÍTŐJE

SZÁM T A R T A L O M       OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

27/2010. (IX. 23.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi
költségvetésről szóló 5/2010. (II. 25.) számú ÖKT
rendelet módosítása. 2.

28/2010. (IX. 29.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Helyi építési szabályzatának, 6.
valamint szabályozási tervének egységes szöve-
géről szóló 28/2007. (IX. 27.) ÖKT rendelet
módosítása.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:

230/2010. (IX. 15.) Ipari Parki terület értékesítése. 8.

231/2010. (IX. 15.) Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminő- 8.
ség javítása pályázat II. fordulóra történő benyújtása.

234/2010. (IX. 23.) Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 8.
2006-2010. között végzett munkájáról.

235/2010. (IX. 29.) Ipari park I. ütem helyi építési szabályzatának és 8.
szabályozási tervének felülvizsgálata.

236/2010. (IX. 29.) A TISZK alapdokumentumainak és 2010. évi költ- 9.
ségvetésének módosítása.

237/2010. (IX. 29.) Szavazatszámláló bizottságba póttagok választása. 9.

238/2010. (IX. 29.) A szentgotthárdi 1417/15 hrsz-ú ingatlan 
                                               értékesítése.                                         9.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

27/2010. (IX. 23.) számú ÖKT. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

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

módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv. 
44/A.  §.  (2)  bekezdésében  és  az 
Önkormányzatokról szóló 1990. LV. Tv. 16 
.§.  (1)  bekezdésben  meghatározott 
feladatkörében eljárva 
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  törvény  (továbbiakban  Áht.) 
65.§-a és a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről  szóló 2009.  évi   CXXX. 
törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatának  2010.  évi 
költségvetéséről  és  gazdálkodásáról  a 
következők szerint rendelkezik:

1.§.
Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának a 2010. évi 
költségvetésről szóló 5/2010. (II.25.) 

ÖKT. rendeletének /továbbiakban: 
Rendelet/ 2.§.(1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„2.§.  /1/  A  Képviselő-testület 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
2010. évi költségvetésének
a) kiadási  főösszegét  2.375.130,5 e/Ft-

ban,  azaz  Kétmilliárd-
háromszázhetvenötmillió-
egyszázharmincezer-ötszáz forintban

b) bevételi  főösszegét  1.489.907,5 e/Ft-
ban,  azaz  Egymilliárd-
négyszáznyolcvankilencmillió-
kilencszázhétezer-ötszáz forintban

c) hiányát  885.223 e/Ft-ban,  azaz 
nyolcszáznyolcvanötmillió-
kettőszázhuszonháromezer  forintban 
állapítja meg.”

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

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

 I. Működési bevételek:           808.347 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           156.168 e/Ft

1.1. III. Béla Szakképző Iskola 25.651 e/Ft
1.2. Rendelőintézet 21.079 e/Ft
1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.400 e/Ft
1.4. Polgármesteri Hivatal 51.938 e/Ft
1.5. Ingatlan eladás ÁFA      600 e/Ft
1.6. Lekötött betét kamata   6.000 e/Ft
1.7. Fordított adózás m. Áfa bevétel 49.500 e/Ft

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           652.179 e/Ft
2.1. Helyi adók           496.255 e/Ft
2.2. Átengedett központi adók           154.424 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok   1.500 e/Ft

II. Támogatások:           346.213,1 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           346.213,1 e/Ft

1.1. Normatív támogatások           226.247 e/Ft
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1.2. Központosított előirányzatok             20.980,1 e/Ft
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.             91.909 e/Ft
1.5. Fejlesztési célú támogatások               7.077 e/Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:           26.450 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.                600 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei           25.800 e/Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei                  50 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:         218.838,4 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         166.638,4 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         127.105,4 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           52.200 e/Ft
4. Előző évi pénzmaradvány átvétel                111 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök           17.813 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről             5.756 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről           12.057 e/Ft

VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:           72.135 e/Ft

Költségvetési bevételek összesen:      1.489.907,5 e/Ft

VII. Költségv.hiány   belső finansz  .sz.pénzf.nélk.bev.         342.560 e/Ft
1. Működési pénzmaradvány           38.025 e/Ft
2. Felhalmozási pénzmaradvány         304.535 e/Ft

X.Költségv.hiány   külső finansz  .sz.  bevételek         542.663 e/Ft
1.Működésicélú hitel         432.301 e/Ft
2.Felhalmozásicélú hitel         110.362 e/Ft

Összes finanszírozási bevétel:         885.223 e/Ft
Ebből Működési         470 326 e/Ft
           Fejlesztési         414.897 e/Ft

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

A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.525.786,6 e/Ft-ot
1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     234.401,1 e/Ft
2. Rendelőintézet működési kiadás     171.348 e/Ft
3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       32.625 e/Ft
4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     335.592,1 e/Ft
5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás     723.320,4 e/Ft
6. Folyószámla-hitel kamat       28.500 e/Ft
b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra     502.377,9 e/Ft-ot,
c.) Felújításra       23.937 e/Ft-ot,
d). Tartalékra      77.410 e/Ft-ot,
e). Hitel törlesztésre     245.619 e/Ft-ot 
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határoz meg.

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

6.§  (1)  Az 5.§  a)  pontban  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- személyi juttatások előirányzata           437.662,6 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           114.753,4 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           473.471,5 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               2.034 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            497.865,1 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.525.786,6 e/Ft.

(2)  Az  5.§  b)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- Beruházások önkormányzati          373.908 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás            73.664,9 e/Ft
- Intézményi beruházás              2.255 e/Ft
- Dologi kiadás             52.550 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:          502.377,9 e/Ft

(3) Felújítások            23.937 e/Ft

(4) Hitel törlesztés          245.619 e/Ft

(5)  Az  5.§  d)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez  3.019 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete      64 e/Ft
katasztrófa alap 1.000 e/Ft
általános tartalék 1.955 e/Ft

A Képviselő-testület céltartalékot képez            74.391 e/Ft  összegben,
az alábbiak szerint:

Működési céltartalék:           21.832 e/Ft
a.)Normatív hozzájárulás
- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.               1.400 e/Ft
- Általános hj. tankönyvell.    519 e/Ft
b.)Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret                    0 e/Ft
c.)Pedagógus, Semmelweis, köz-
tisztviselői nap    300 e/Ft
d.)Pályázati alap működési                434 e/Ft
e.)Intézményi karbantartások
(50 e/Ft feletti jav.)                385 e/Ft
f.)TISZK műk. ktg.                    0 e/Ft
g.)Környezetvédelmi Alap                272 e/Ft
h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra              0 e/Ft
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i.)Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program 17.538 e/Ft
j.)Pannon K.K.E. idegenforg. marketink
költségek      816 e/Ft
k.)Gondozási szükséglet /Társ.kifiz./             168 e/Ft
l.)Gotthárd-Therm F és Iforg.Sz.Kft tám.           0 e/Ft

Fejlesztési céltartalék:          52.559 e/Ft
Pályázati alap 
m.) Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program               6.806 e/Ft
n.)Városi Gondozási Központ akadálymentesítés       2.647 e/Ft
o.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés               2.647 e/Ft
p.)Városközpont funkcióbővítés megújítás               17.050 e/Ft
q.)Eü. intézmények korszerűsítése     5.556 e/Ft
r.)Játszóterek szabványosítása    2.500 e/Ft
s.)Farkasfa kultúrház felúj. Áfa önrész       625 e/Ft
sz.)Út-, híd felújítási céltartalék              5.000 e/Ft
t.) Játékvár Óvoda infrstr.fejl. pályázat    2.492 e/Ft
u.) TISZK TÁMOP pályázat    7.236 e/Ft

 (6) A céltartalékban tervezett   74.391 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a)  központi támogatás finanszírozásakor,
b), c)  rendezvényt követően,
d) i) m) n) o) p) q) r) s) t) pályázat elnyerését követően,
e)  számla esedékességekor,
f), u)    TISZK Társulási Tanácsának döntését követően,
g) l)     Testületi döntést követően,
h)         költségvetésben tervezett előirányzat hiánya esetén
j) féléves elszámolás alapján június 30, december 30.
k) felülvizsgálatokat követően,
sz) felújítás esetén, számla esedékességekor.

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

(1)A Képviselő-testület  az  önkormányzat 
önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szervei  működési  kiadásaira 
1.497.286,6 e/Ft előirányzatot hagy jóvá. A 
tervezett előirányzatból 276.277 e/Ft-ot az 
önkormányzati  igazgatási  feladatokhoz, 
16.992  e/Ft-ot,  az  önkormányzati 
jogalkotási  feladatokhoz,  míg  430.051,4 
e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott 
működési  jellegű  feladatokra,  438.374,1 
e/Ft-ot  az  Önkormányzat  intézményeinek 

működési  feladataira,  335.592,1  e/Ft-ot 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  szentgotthárdi 
intézményeinek  finanszírozásához 
biztosítja.

6. §.
A Rendelet  9.§.-a  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

A  Képviselő-testület  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzatok költségvetésének bevételi 
és  kiadási  főösszegét  a  kisebbségi 
önkormányzatok  által  hozott  határozatok 
alapján az alábbiak szerint rögzíti:
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a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege: 2.730 e/Ft
a NKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    863 e/Ft
a SZKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    675 e/Ft
a CKÖ 2/2010. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c melléklet 
tartalmazza.

7.§.
Záró rendelkezések

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

hatályba és  az  azt  követő  napon 
hatályát veszti.

Kihirdetve: 2010. szeptember 23-án.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének

28/2010. (IX. 29.) számú ÖKT rendelete
Szentgotthárd Város helyi építési  

szabályzatának, valamint szabályozási 
tervének egységes szövegéről szóló 

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

Szentgotthárd  Város 

Önkormányzata  a  helyi 

önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 

LXV.  törvény 16.  §.  (1)  bekezdése, 

az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvényben,  továbbá  az  Országos 

Településrendezési  és  Építési 

Követelményekről  szóló  253/1997. 

(XII.  20.)  kormányrendeletben 

foglaltak  alapján  az  alábbi 

rendeletet alkotja 

1.§.

(1)  A  Szentgotthárd  Város  helyi 
építési  szabályzatának,  valamint 
szabályozási  tervének  egységes 
szövegéről szóló  28/2007 (IX. 27) 
ÖKT.  Rendelet  (Továbbiakban 
rendelet) 44.§ (1) c.) pontja:  („Az
 IG      SZ    45       jelű 
   3     7,5   7000
övezetre  vonatkozóan  az  alábbi 
követelményeket  kell kötelezően 
betartani:”) így módosul:
„c)  Az  oldalkert  és  a  hátsókert  

szélessége  legalább a megengedett 

legnagyobb építménymagasság kell  

legyen,  amelyből  a  telekhatár 

melletti  5,0m-es  sáv  minimum 

80%hosszban  zöldfelületként 

tartandó fenn”

(2)  A  Rendelet  44.§  (2)  c.)  pontja 
(„Az IG     SZ    45       jelű övezetre 
        4     10    7000
vonatkozóan  az  alábbi 
követelményeket  kell kötelezően 
betartani:”) így módosul:
„c)  Az  oldalkert  és  a  hátsókert  

szélessége  legalább a megengedett 

legnagyobb építménymagasság kell  

legyen,  amelyből  a  telekhatár 
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melletti  5,0m-es  sáv  minimum 

80%hosszban  zöldfelületként 

tartandó fenn”

(3) ) A Rendelet 44.§  (3) c.) pontja 
(„Az IG     SZ    45       jelű övezetre 
         5     12     5000
vonatkozóan  az  alábbi 

követelményeket  kell kötelezően 

betartani:”) így módosul:

„c)  Az  oldalkert  és  a  hátsókert  

szélessége  legalább a megengedett 

legnagyobb építménymagasság kell  

legyen,  amelyből  a  telekhatár 

melletti  5,0m-es  sáv  minimum 

80%hosszban  zöldfelületként 

tartandó fenn”

(4) ) A Rendelet 44.§  (4) c.) pontja 
(„Az IG     SZ    45       jelű övezetre 
        6     10    2500
vonatkozóan  az  alábbi 

követelményeket  kell kötelezően 

betartani:”) így módosul:

„c)  Az  oldalkert  és  a  hátsókert  

szélessége  legalább a megengedett 

legnagyobb építménymagasság kell  

legyen,  amelyből  a  telekhatár 

melletti  5,0m-es  sáv  minimum 

80%hosszban  zöldfelületként 

tartandó fenn”

(5) A Rendelet 44.§ (4) c.) pontja 
(„Az IG  SZ   50   jelű övezetre 

        7  7,5 1000
vonatkozóan  az  alábbi 
követelményeket  kell  kötelezően 
betartani”) így módosul:
„c)  Az  oldalkert  és  a  hátsókert  

szélessége  legalább a megengedett 

legnagyobb építménymagasság kell  

legyen,  amelyből  a  telekhatár 

melletti  5,0m-es  sáv  minimum 

80%hosszban  zöldfelületként 

tartandó fenn”

2.§
A Rendelet   44.§.   (1)  bekezdés l) 

pont,  (2)  bekezdés  l)  pont,  (3) 

bekezdés  l)  pont,  (4)  bekezdés  k) 

pont  és  (5)  bekezdés  l)  pont („A 

vápa  és  legalább  déli 

védtöltéseinek, valamint a Füzesi út 

hídjának  elkészülte  előtt  az 

övezetben  építési  engedélyt  adni 

csak  a  létesítmény  egyedi 

árvízvédelmét  biztosító műszaki 

megoldás  tervével  együtt  lehet.”) 

hatályát veszti.

3.§.
(1) A Rendelet 45.§. (5) bekezdés 
„Úthálózat kategorizálása” c. 
táblázatának 
9. sora

Sorszám Út neve Települési 
kateg.

Közúti kateg. Kezelő Szabályozási 
szélesség

9. KM 6 Kiszolgálóút B.V.c.B. Ipari Park Kft 18,0 m
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hatályát veszti.

(2) A Rendelet 45.§ (5) bekezdés 
„Úthálózat kategorizálása” c. 
táblázat 14. sora után az alábbi 
szövegezésű  15. sor kerül, 

egyidejűleg a jelenlegi 15. sor 
számozása 16-ra változik: 

Sorszám Út neve Települési 
kategória

Kezelő Szabályozási 
szélesség

15. KM 12 Kiszolgáló út 
(irányadó)

Ipari Park Kft 25 m

4.§.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben 
változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján 
lép hatályba .

Kihirdetve 2010. szeptember 29-én.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK:

230/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
- a  szentgotthárdi  0269/38  hrsz-ú,  1  ha 

2635  m2 alapterületű,  kivett  ipartelep 
megnevezésű  ingatlanban  lévő 
4474/12635 tulajdoni részarányra

- a  szentgotthárdi  0269/39  hrsz-ú,  2  ha 
9999  m2 alapterületű,  kivett  ipartelep 
megnevezésű  ingatlanban  lévő 
8560/29999 tulajdoni részarányra

- a szentgotthárdi  0269/40 hrsz-ú,  3196 
m2 alapterületű, kivett közforgalom elől 
el  nem  zárt  magánút  megnevezésű 
ingatlanban  lévő   860/3196  tulajdoni 
részarányra

- a  szentgotthárdi  0269/41  hrsz-ú,  6  ha 
0241  m2 alapterületű,  kivett  ipartelep 
megnevezésű  ingatlanban  lévő 
10148/60241  tulajdoni részarányra az 

Allison Transmission Hungary KFT.-
vel (ügyvezető: David Lee Parish, 1054 
Budapest, Kálmán Imre u 1. Cgj.: 01-
09-940931)  történő  Adásvételi 
szerződés  megkötéséhez járul  hozzá a 
219/2010.  sz.  testületi  határozattal 
elfogadott pályázati  kiírásban szereplő 
vételárért és feltételekkel. A szerződés 
elkészíttetése és költségeinek viselése a 
vevő  feladata.  A  Képviselő-testület 
felhatalmazza  a  polgármestert  az 
Adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre  azonnal,  a 
Szerződéskötésre a közlést követő 7 napon 
belül

231/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  „Szentgotthárd- 
Farkasfa  településrész  ivóvízminőség-
javítása”  című  pályázat  tárgyában  a 
díjpolitikára,  díjképzési  elvekre 
vonatkozóan  kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot tegyen.

Határidő: azonnal
Felelős:
Viniczay Tibor polgármester
Takáts József főmérnök
EU  Integrációs  és  Gazdaságfejlesztő 
Csoport
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234/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő  –  testülete  a  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatának  2006-2010 
között  végzett  munkájáról  készített 
beszámolót  megismerte,  az  abban 
foglaltakat elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

235/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elrendeli  a 
28/2007.(IX.  27.)  ÖKT  rendelettel 
egységes  szerkezetbe  foglalt  helyi  építési 
szabályzat  alábbiak  szerinti 
felülvizsgálatát:
Meg kell  vizsgálni  az  Ipari  park  I.  ütem 
helyi  építési  szabályzatának  alábbi 
vonatkozású felülvizsgálatát:
A GIP K1 építési  övezet  vonatkozásában 
előírt „az oldal- és hátsókert legalább 10,00 
m szélességéből, a telekhatár melletti 5,00 
m  sáv  zöldterületként  tartandó  fenn”  - 
vonatkozású előírás feloldását a feltétlenül 
szükséges mértékben.

A felülvizsgálat költsége a General Motors 
Powertrain Magyarország Kft- t terheli.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Műszaki iroda

236/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei 
Szakképzés-szervezési  Társulás 
Társulási  Megállapodásának 
módosítását  az  1.  számú  melléklet 
szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei 
Szakképzés-szervezési  Társulás 
Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának  módosítását  a  2.  sz. 
melléklet szerint megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

3.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei 
Szakképzés  –szervezési  Társulás 
2010.  évi  költségvetésének 
módosítását  a  3.  számú  melléklet 
szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

237/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
közigazgatási  területén  működő 
szavazatszámláló  bizottságok póttagjaként 
a  következő  szentgotthárdi  lakosokat 
megválasztja:

1./  Deákné  Kocsis  Judit  Mária  9970 
Szentgotthárd, Árpád utca 3. 1.em.6.
2./ Köbli Miklósné Szentgotthárd, Honvéd 
utca 14.
3./  Csörnyi  Zoltánné  Szentgotthárd, 
Kossuth Lajos utca 23. 2.em.5.
4./ Herczeg Lászlóné Szentgotthárd, Erdei 
utca 1.
5./  Dancsecs  Gábor  Szentgotthárd,  Árpád 
u.11. 2.em/9.

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

238/2010. számú Képviselő-testületi  
határozat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  szentgotthárdi 
1417/15  hrsz-ú,  675  m2 területű,  kivett 
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beépítetlen terület megnevezésű belterületi 
ingatlanra az EUROGAST BT.-vel (Képv: 
Reisinger  Richárd.,  9970  Szentgotthárd, 
Alkotmány  u  13.  )  történő  Adásvételi 
szerződés  megkötéséhez  járul  hozzá  a 
220/2010.  sz.  testületi  határozattal 
elfogadott  pályázati  kiírásban  szereplő 
vételárért  és  feltételekkel.  A  szerződés 
elkészíttetése  és  költségeinek  viselése  a 

vevő  feladata.  A  Képviselő-testület 
felhatalmazza  a  polgármestert  az 
Adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő:  közlésre  azonnal,  a 
Szerződéskötésre  a  közlést  követő  15 
napon belül

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző


