Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
637-94/2011. szám

KIVONAT
A Képviselő-testület 2011. április 14-én.15.44 órakor megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
94/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sürgősségi indítványként
felveszi a napirendek közé a ,,az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak
meghatározása” című előterjesztés megtárgyalását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a
,,Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható Gayer Gyula
emlékplakett kitüntetésre” című előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

A kivonat hiteléül:

Szentgotthárd, 2011. április 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
637-95/2011. szám

KIVONAT
A Képviselő-testület 2011. április 14-én.15.44 órakor megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
95/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Társadalmi, gazdasági programja 2011-2014. című előterjesztést a jelen
határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint elfogadja azzal a
kiegészítéssel, hogy
- egészüljön ki a KEOP-2011-4.4.0 pályázati lehetőséggel, nevezetesen a kisvízierőmű
megvalósíthatóságával,
- el kell érni, hogy a leendő közigazgatási átalakításnál Szentgotthárd mindenképpen járási
központ legyen
- a közigazgatási határok kialakításánál vegyék számításba az Őrségi Nemzeti Park
területén elhelyezkedő településekkel való közös közigazgatási egység megteremtésének a
lehetőségét,
- a lobbierőben azt kell kihangsúlyozni, hogy a leendő szentgotthárdi járás olyan járás, ahol
nemzetiségiek laknak, mégpedig a szlovén nemzetiség mely csak itt él, illetve itt élnek
németek is, így az ő érdekük is azt kívánja, hogy járási rendszer esetén is ebben a
közigazgatási közegben maradhassanak.
Felelős: a kihirdetésért Huszár Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2011. április 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
637-96/2011. szám
KIVONAT
A Képviselő-testület 2011. április 14-én 15.44 órakor megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
96/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap
keret terhére
a) a Szentgotthárd-Farkasfai Városrészi Önkormányzat 80.000.- Ft-tal járul hozzá,
b) a Szentgotthárd-Máriaujfalui Városrészi Önkormányzat 200.000.- Ft-tal támogatja,
c) a Szentgotthárd -Rábatótfalui Városrészi Önkormányzat 200.000.- Ft-tal támogatja.
d) a Szentgotthárd -Zsida- Zsidahegy Városrészi Önkormányzat 120.000.- Ft-tal támogatja
e) a Szentgotthárd -Rábafüzesi Városrészi Önkormányzat 200.000.- Ft-tal támogatja,
f.) a Szentgotthárd Jakabházi Városrészi Önkormányzat 50.000.- Ft-tal támogatja.
g.) a Szentgotthárd-Rábakethelyi Városrészi Önkormányzat 190.000.- Ft-tal támogatja.
h.) Rábatótfalu településrészi Önkormányzat számára az a.) pont szerinti támogatáson felül a
rábatótfalui városrészi sportra, illetve a rábatótfalui labdarúgó egyesületre 100.000.- Ft-ot
biztosít.
i.) Máriaújfalu településrészi Önkormányzata számára a b.) pont szerint megítélt támogatáson
megítélt támogatáson felül 50.000.- Ft támogatást biztosít.
2.) Az elszámolási határidő valamennyi támogatás esetén 2011. december 15.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 12. pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Városrészi Önkormányzatok elnökei
Civil szervezetek elnökei
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2011. április 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
637-97/2011. szám
KIVONAT
A Képviselő-testület 2011. április 14-én 15.44 órakor megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
97/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 274/2010. számú határozatával
elfogadott Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról

című dokumentumot a következőkkel egészíti ki:
a.) - A Szabályzat bevezető része a következő mondattal egészül ki: „… melyből elsősorban
szentgotthárdi civil szervezetek részére nyújtható támogatás”

b.) A Szabályzat a következő 3.4.) ponttal egészül ki:
- Az Alapból összeg különíthető el a következő célra: Önkormányzati kiadású sajtótermék
létrehozása.
- A Szabályzat 9.) pontja (A Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai) a következők szerint
módosul.
Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést előkészíti; a megkötött szerződéseket, támogatási szerződéseket
nyilvántartja; a támogatási összegek felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, értékeli,
szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
A Szabályzat 10.) pontja (A Polgármester feladatai) első mondata a következők szerint
módosul:
A támogatási szerződéseket, egyéb megállapodásokat a Polgármester írja alá.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a 66/2011. számú
határozatának 2.) pontját hatályon kívül helyezi.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete havonta megjelenő,
elsősorban Szentgotthárd város Önkormányzatának híreit tartalmazó lap kiadását határozza el.
Az első három lapszám költségei fedezeteként 130.000-130.000 Ft-ot biztosít biztosítanánk.
- A lap neve: Szentgotthárd
- A főszerkesztő Treiber Mária, jogi formája: megbízási szerződés
- A lapkiadás technikai részletei: nyomdai előkészítés, tördelés, korrektúra, képszerkesztésre
Jancsó András egyéni vállalkozó nyújtott be ajánlatot, 14.000.- Ft ÁFA mentes összegről
alkalmanként. A komplett nyomdai munkálatok 56.000.- Ft + ÁFA alkalmanként, erre a 2 A
Reklámstúdió Kft nyújtott be ajánlatot Szombathelyről. A terjesztésre a Savaria Poszt Kft
nyújtott be ajánlatot 3200 példányról, 2 Ft 80 fillér + ÁFA/darab áron. A főszerkesztő
megbízási díja 60.000.- Ft, ennek 27 %-os járulékvonzata van, 16.200.- Ft. Egy lapszám teljes
költségvetése 175.200.- Ft. Az első három lapszám megjelenési költségeit a Civil
szervezeteket és Városrészeket támogató alapra vonatkozó Szabályzat előterjesztésben leírt

módosításának megfelelően az alap terhére lapszámonként 130.000.- Ft + ÁFA összegben
biztosítja.
Felelős: Huszár Gábor
Határidő: azonnal
A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2011. április 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
637-98/2011. szám
KIVONAT
A Képviselő-testület 2011. április 14-én 15.44 órakor megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
98/2011. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a sportfeladatait a következők szerint állapítja meg:
- Pénzügyi támogatást biztosít a versenysportra – ennek során évente a költségvetésében
elfogadott összeget osztja fel a sportkoncepcióban meghatározott elvek szerint
szentgotthárdi sportegyesületek illetve egyesületi szakosztályok számára,
- Támogatja a diáksportot. Az oktatási intézményeket átfogó Városi Diáksport
Egyesületet anyagilag támogatja.
- A nyújtott sporttámogatások felhasználásáról a sportszervezeteket elszámoltatja
- Szentgotthárd iskoláiban minden tanuló számára előírja a mindennapos kötelező
testmozgást és ennek feltételeit az oktatási intézményekben biztosítja.
- Városi Sporttelepet tart fenn ahol a labdarúgás, teke és a futás sportágak képviselői,
versenyzői, utánpótlás korú fiataljai végezhetnek felkészülést illetve a labdarúgó
bajnokságban illetve a tekebajnokságban a mérkőzések helyszíneként is ez a
létesítmény szolgál. A sporttelepen lévő sportöltöző és egyéb kiszolgáló helyiségek
használatát a sportolók számára biztosítja.
- A sporttelep fenntartási költségeit évente költségvetésében biztosítja, a munkálatokat
saját 100%-os tulajdonú vállalatával oldatja meg.
- Fenntartja a Városi Sportcsarnokot, amelyet térítésmentesen bocsát az NB II-es
bajnokságban részvevő csapat rendelkezésére.
- A Városi Sportcsarnokban lehetővé teszi a kézilabda bajnokságban részt vevő
Kézilabda Egyesület illetve a különböző utánpótlás korosztályú versenyzők
felkészülését illetve a bajnoki mérkőzések lejátszását
- Bajnokságok lebonyolítását teszi lehetővé sportlétesítményeiben Szentgotthárd
diákjai, utánpótlás korosztályú sportolói, amatőr sportolói számára
- Anyagi és egyéb támogatást nyújt Szentgotthárdon megrendezendő amatőr
sportversenyekhez (pl. Csatafutás Nemzetközi Futóverseny, stb.)
- A Rába folyó adta evezési lehetőségek kihasználása érdekében csónakindító állomást
és ennek kiszolgálását szolgáló létesítményeket hozott létre és tart fenn saját tulajdonú
vállalatán keresztül
- 100%-os tulajdonát képező társaság által üzemeltetett St.Gotthárd Spa & Wellness
fürdőben sportuszodát hozott létre és a vállalkozásán keresztül üzemelteti, melyben a
tanítási napokon iskolai úszásoktatást biztosít.
- Természetes környezetben hozta létre és tartja fenn a sportolásra több ágazatban is
alkalmas Hársas – tavat.

-

Folyamatosan biztosít sportolási lehetőséget iskolai sportpályák fenntartásával és a
sportolni vágyok számára folyamatosan nyitva tartásával.
Ifjúsági parkot hozott létre sporteszközök kihelyezésével és fenntartásával a Városi
Sporttelep egy részén

A sporttal kapcsolatos feladatokra fordítandó összeget Szentgotthárd Város Önkormányzata
adott évi költségvetési rendelete tartalmazza.
Felelős: a sportfeladatok feltételeinek biztosításáért Huszár Gábor Polgármester
Határidő: folyamatos
A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2011. április 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

