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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

16/2011. (IV. 28.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi  3. 

    zárszámadása. 

 

17/2011. (IV. 28.) ÖKT r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellá-  6. 

    tási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 

    számú önkormányzati rendelet módosítása. 

 

18/2011. (IV. 28.) ÖKT r. A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.  9. 

    26.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

95/2011. (IV. 15.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves  10. 

    társadalmi-gazdasági programja 2011-2014. 

 

96/2011. (IV. 15.)  Városrészi önkormányzatok támogatási kérelmei  10. 

    a Civil- és városrészi alapból. 

 

97/2011. (IV. 15.)  Önkormányzati lap kiadása.     10. 

 

98/2011. (IV. 15.)  Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladata-  11. 

    inak meghatározása. 

 

102/2011. (IV. 28.)  A közrend, közbiztonság helyzetet Szentgotthárdon. 12. 

 

103/2011. (IV. 28.)  Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktuali-  12. 

    zálása. A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés 

    tapasztalatai Szentgotthárdon. 

 

104/2011. (IV. 28.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi  13. 

    zárszámadása. 

 

105/2011. (IV. 28.)  Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) felülvizs-  13. 
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    gálata. 

 

106/2011. (IV. 28.)  Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári nyitva tartása.  13. 

 

107/2011. (IV. 28.)  Gépipari mérnökasszisztens képzés – új együttmű-  13. 

    ködési megállapodás jóváhagyása. 

 

108/2011. (IV. 28.)  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és  13. 

    Bölcsőde (SZEOB) kérelme. 

 

109/2011. (IV. 28.)  A kitüntető címeket adományozó Társadalmi Bizott- 14. 

    ság tagjainak megválasztása. 

 

110/2011. (IV. 28.)  Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány 14. 

    Kuratóriumába új tag választása. 

 

111/2011. (IV. 28.)  Pedagógus továbbképzés vizsgálata a III. Béla Szak- 15. 

    képző Iskola és Kollégiumban. 

 

112/2011. (IV. 28.)  Lakásfenntartási támogatások, valamint az adósságke- 15. 

    zelési szolgáltatás ellenőrzése Szentgotthárd Város 

    Önkormányzatánál. 

 

113/2011. (IV. 28.)  Településirányítási rendszer létrehozása.   15. 

 

114/2011. (IV. 28.)  Pályázat kiírása könyvvizsgálói feladatok ellátására. 15. 

 

115/2011. (IV. 28.)  Értékeink nyomában.      15. 

 

116/2011. (IV. 28.)  Területvásárlási kérelem Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. 16. 

 

117/2011. (IV. 28.)  Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. szám alatti 17. 

    lakás értékesítése. 

 

118/2011. (IV. 28.)  Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. fszt. 1. szám alatti 17. 

    lakás hasznosítása. 

 

119/2011. (IV. 28.)  Szentgotthárd, Május 1. utca 2. szám alatti 1578/2/A/14 18. 

    hrsz-ú garázs bérbeadása. 

 

120/2011. (IV. 28.)  Kocsis Rita helyiségigénye.     18. 

 

121/2011. (IV. 28.)  Autóbusz pályaudvar.      18. 

 

122/2011. (IV. 28.)  Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) létre- 18. 

    hozása. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

16/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2010. évi zárszámadásáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló többször módosított 1992. évi 

XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott 

felhatalmazás alapján a többször 

módosított, Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2010. évi 

költségvetéséről szóló 5/2010.(II.25.) sz. 

rendeletének végrehajtásáról a következők 

szerint rendelkezik: 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2010. évi költségvetésének  

a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, 

kiegyenlítő kiadással nélkül) 2.261.580 

e/Ft-ban azaz Kettőmilliárd-

kettőszázhatvanegymillió-

ötszáznyolcvanezer forintban, 

b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, 

kiegyenlítő bevétellel nélkül) 1.689.631 

e/Ft-ban azaz  Egymilliárd-

hatszáznyolcvankilencmillió-

hatszázharmincegyezer forintban, 

c.) hiányát 625.041 e/Ft-ban azaz 

Hatszázhuszonötmillió-negyvenegyezer 

forintban állapítja meg. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevétek összege: 352.088 e/Ft, 

melyből 

a)működési pénzmaradvány: 

39.804 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 

312.284 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását meghaladó külső 

finanszírozást szolgáló hitelek összege: 

272.953 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel: 272.953 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:      0 e/Ft. 

 

(4) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2010. évi költségvetésének összevont 

mérlegadatait az 1. melléklet tartalmazza. 

 

2.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2010. évi költségvetésének bevételét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 eredeti bevételi előirányzat: 

  2.268.793 e/Ft, 

 módosított bevételi előirányzat:

  2.376.412 e/Ft, 

 bevételi teljesítés: 2.314.672 e/Ft 

(függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 

nélkül). 

 

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

e/Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 
Működési bevételek 758.209 827.273 846.618 
Önkorm. Költségvet. tám. 318.156 335.239 335.239 
Felhalm. és tőke jell. bev. 26.450 174.497 300.599 
Támogatás értékű bevétel 211.537 236.790 187.916 
Végelegesen átvett pénze. 15.476 21.535 19.077 
Támogatások, kölcsönök 
visszatér. értékpapír ért. 

 

72.135 

 

72.195 

 

71 
Költségvetési hiány belső 

finanszírozása: 
pénzmaradvány 

 

299.108 

 

352.088 

 

352.088 

Költségvetési hiány külső 

finanszírozása: 
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hitelek: 567.722 356.684 272.953 
Pénzmaradvány átvétel - 111 111 

 

(3) A bevételi főösszeget az 1., 1/a. , és a 4. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

3.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2010. évi költségvetésének kiadási 

főösszegét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

eredeti kiadási előirányzat: 

  2.268.793 e/Ft, 

 módosított kiadási előirányzat:

  2.376.412 e/Ft, 

 kiadási teljesítés:   

2.261.580 e/Ft (függő, átfutó, 

kiegyenlítő kiadás nélkül).  

 

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt 

előirányzatok a következők szerint 

alakultak: 

 

e/Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 408.923 442.627 432.488 
Munkaadót terhelő jár. 107.943 115.329 112.832 
Dologi kiadások 406.742 552.986 527.874 
Ellátottak pénzbeni jutt. 1.114 4.674 4.674 
Spec. célú támogatás 497.926 424.200 420.865 
Felhalmozási kiadás 375.302 393.273 339.758 
Felújítási kiadás 12.060 19.218 19.204 
Felhalm. célú  pe. átadás 65.747 46.714 46.692 
Hiteltörlesztés 245.619 245.619 245.619 
Gotthárd I. kötvény 

kezzésgv. kötelezettség 
  

111.463 

 

111.463 
Pénzmaradvány visszafiz.  111 111 
Tartalék 147.417 20.198  
Összesen: 2.268.793 2.376.412 2.261.580 

 

(3) A kiadási főösszeg kiemelt 

előirányzatait és teljesítését az 1., az 1/a., a 

2. és a 3. mellékletek tartalmazzák. 

 

4.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2010. december 31-i 

állapot szerinti vagyonát a 9.  melléklet 

vagyonkimutatásban, valamint a 

vagyonleltárban szereplő adatok alapján: 

 Eszközök: 7.418.678 e/Ft 

 Források: 7.418.678 e/Ft-ban 

állapítja meg. 

 

5.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szlovén Kisebbségi Önkormányzat, a 

Német Kisebbségi Önkormányzat, és a 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

mérlegét az 1/b.  melléklet szerint 

tudomásul veszi. 

 

6.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2010. évi felhalmozási 

pénzmaradványa 138.357 e/Ft a működési 

pénzmaradványa: -78.887 e/Ft. 

(2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát 

- az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel 

- alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 Felhalmozási pénzmaradvány:

 138.357 e/Ft 

 Működési pénzmaradvány: 

 - 78.887 e/Ft 
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 Összes pénzmaradvány: 

  59.470 e/Ft 

  

Költségvetési pénzmaradvány 

2010. évi költségvetésben tervezve 

 41.210 e/Ft, ebből 

 felhalmozási pénzmaradvány:

 41.210 e/Ft 

 működési pénzmaradvány: 

         0 e/Ft 

 

Felhasználható pénzmaradvány:  

 18.260 e/Ft, ebből 

 felhalmozási pénzmaradvány:

 12.391 e/Ft 

 működési pénzmaradvány: 

 5.869 e/Ft 

 

(3) A felhasználható pénzmaradványt 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete költségvetési 

szervenként az 5. melléklet szerinti 

részletezettséggel hagyja jóvá: 

 

Intézmény Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft) 

működési felhalmozási összesen 

III. Béla Szakképző Iskola 2.331 0 2.331 
Polgármesteri Hivatal 2.891 12.391 15.282 
Rendelőintézet 397 0 397 
Móra Ferenc Városi Könyvtár 250 0 250 
Pénzmaradvány összesen: 5.869 12.391 18.260 

 

7.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatát az állami támogatások 

elszámolását követően normatív állami 

támogatás címén 13.165 e/Ft illeti meg. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

részére a 2009. évi jövedelem-

differenciálódás mérséklésének 

elszámolásából adódó járandóság 275 e/Ft. 

(3) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2010. évi 

központosított előirányzat elszámolását 

követő visszafizetési kötelezettsége 21 

e/Ft. 

 

8.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített 

beszámolóját a 6., 7., 8.mellékletek szerint 

hagyja jóvá. 

 

9.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2010. évi létszámkeretet a 

10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

10.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat által 2010. évben nyújtott 

közvetett támogatások összegeit a 11. 

melléklet szerint fogadja el. 

 

11.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat által felvett hitelek 

állományát lejárat és célok szerinti 

bontásban a 12. melléklet szerint fogadja 

el. 

 

12.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat több éves kihatással járó 

felhalmozási, működési feladatait éves 

bontásban a 13. melléklet szerint fogadja 

el. 

 

13.§ Záró rendelkezések 

(1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2010. évi 

egyszerűsített beszámolóját az 

államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 

Kormányrendelet 45/B. §-nak, valamint a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésének 

megfelelően kell közzé tenni. 
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(2) A rendelet 2011. április 30.-án lép 

hatályba. 

 

A kihirdetés napja: 2011. április 28-án. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

17/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati 

rendelete 

A szociális igazgatásról és egyes szociális 

ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) Ökt. rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 92.§. (1) bekezdés b./pontjában, a 

92.§. (2) bekezdés f.) pontjában és a 

92/B.§. (1) bekezdés a.) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§. 

(1) A Rendelet 13.§.-a 

(Alapszolgáltatások) a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A házi segítségnyújtás, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 

támogató szolgáltatás, a közösségi 

pszichiátriai ellátás és a családsegítés 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulást alkotó helyi 

önkormányzatok közigazgatási területén is 

igénybe vehető szolgáltatások. 

 

2.§. 

(1) A Rendelet 20/A.§. -a  (személyi 

térítési díj) helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„20/A.§. A személyi térítési díjat az 

intézményvezető állapítja meg, a fenntartó 

által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt 

forint összegben a 2. melléklet szerint.” 

 

3.§. 

 (1) A Rendelet 2. számú melléklete 

helyébe ezen rendelet 1. mellékletével 

megállapított 2.  melléklete lép. 

4.§. 

Záró rendelkezés 

(1) A Rendelet egyebekben nem változik. 

(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba, s a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

A kihirdetés napja: 2011. április 28-án. 

 

1. melléklet a 17/2011. (IV. 28.) 

önkormányzati rendelethez a 22/2003. 

(Iv.30.) ÖKT rendelet 2. mellékletéről 

 

„ 2.melléklet a 22/2003. (IV.30.) Ökt. 

rendelethez 

 

1. ÉTKEZTETÉS 

 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással: 580 Ft/nap/adag 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési 

díj: 495 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott 

intézményi térítési díj: 480 

Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a 

fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz 

rendelt forint összegben. 

 

A B C D 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Ebéd szállítással  

Ft/adag 

Ebéd szállítás nélkül 

Ft/adag 

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz. 
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1.  0   0 0 0 0 

2.  1         - 28500 72 18 90 64 16 80 

3.  28501 - 42750 200 50 250 192 48 240 

4.  42751 - 57000 256 64 320 248 62 310 

5.  57001 - 71250 320 80 400 296 74 370 

6.  71251 - 85500 384 96 480 336 84 420 

7.  85501 - 464 116 580 384 96 480 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási 

önköltség  

 

● Ebéd szállítással: 16736,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 14970,50 Ft 

 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

A./ Intézményi térítési díj 

 ● Számított intézményi térítési 

díj: 950 Ft/óra  

 ● Fenntartó által elfogadott 

intézményi térítési díj: 750 Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a 

fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz 

rendelt forint összegben. 

 

A B  C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 

1. 0 0 

2.  1         - 28500 120 

3. 28501 - 42750 220 

4.  42751 - 57000 450 

5.  57001 - 71250 550 

6.  71251 - 85500 650 

7.  85501 - 750 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási 

önköltség:  30899,59 Ft  

 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 270 

Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott 

intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak 

esetében: ……60.-Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak 

esetében: 270 Ft/nap 

 

B./ Személyi térítési díj:  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási 

önköltség: 11871,50 Ft 

 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 

945 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi 

segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 

560 Ft/óra  
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 2) Szociálisan nem rászorultak 

esetén: 945 Ft/óra 

 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 

190 Ft/km  

1) Szociálisan rászorultak 

esetében.  

● Szállítási kilométerdíj: 85 

Ft/km 

● Heti rendszeres igénybevétel 

esetén a szállítási kilométerdíj: 

60 Ft/km 

● Munkaidőn túl, ünnepnapokon 

végzett szállítás esetén a szállítási 

kilométerdíj:  

    90 Ft/km  

2) Szociálisan nem 

rászorultak esetében: 

100 Ft/km 

 

B./ Személyi térítési díj – személyi 

segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a 

fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz 

rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén 

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 28500 140 

3. 28501 - 42750 250 

4. 42751 - 57000 360 

5.  57001 - 71250 480 

6.  71251 - 85500 530 

7.  85501 - 560 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 

945 Ft/óra  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási 

önköltség: 29274,19 Ft 

 

5. NAPPALI ELLÁTÁS 

 

A./ Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli 

számított intézményi térítési díja: 

800 Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott 

intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 480 Ft/fő/nap  

 Nettó  384 + 96 Ft ÁFA (25 %) = 

480 Ft Bruttó  

 ● reggeli: 230 Ft/fő/nap 

  Nettó 184 Ft + 46 Ft ÁFA (25 %) 

= 230 Ft Bruttó   

 

2) Klub tartózkodás intézményi 

térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 1480 

Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi 

térítési díj: 160 Ft  

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a 

fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz 

rendelt forint összegben.  
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Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi 

sáv 

Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 28500 30 32 8 40 64 16 80 

3. 28501 - 42750 120 152 38 190 192 48 240 

4. 42751 - 57000 130 160 40 200 248 62 310 

5.  57001 - 71250 140 168 42 210 296 74 370 

6.  71251 - 85500 150 176 44 220 336 84 420 

7. 85501 - 160 184 46 230 384 96 480 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási 

önköltség:  

 Étkezés: 14059 Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  

38289,50 Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 

52348,50 Ft 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének 

18/2011. (IV. 28.) ÖKT rendelete a 

lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. 

(III. 26.) 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.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő–testületének 

a lakáscélú támogatásokról szóló 

12/1998. (III. 26.) ÖKT rendelete 

(továbbiakban R.) 

1.§. a) pontja a következőképpen 

módosul: 

 

„a./ a kérelmező közös háztartásban élő és 

az igénylővel együtt költöző családtagokra 

jutó nettó havi átlagjövedelme a 100.000.-

Ft-ot nem haladja meg.” 

 

(2) A R. 1.§ c) pontja a következőképpen 

módosul: 

„c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző 

családtagok -a jövedelmi viszonyoktól 

függetlenül- egyéb az 1.§./1/bekezdés 

b./pontjában nem említett ingatlannal vagy 

nagy értékű személygépkocsival nem 

rendelkeznek, kivéve a külterületi 

termőföldet és a haszonélvezettel terhelt 

ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha 

ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes 

értéke a 3.000.000.-Ft-ot meghaladja. 

Ez az értékhatár az infláció hivatalosan 

megállapított és az illetékes állami szerv  

által közzétett mértékével arányosan 

évenként január 1-től emelkedik.” 

 

(3) A R. 1.§-a egyebekben változatlanul 

érvényes. 

 

2.§ Záró rendelkezések 

(1) A R. egyebekben változatlanul 

érvényes. 

(2) Ez a rendelet 2011. május 1. 

napján lép hatályba.  

 

Kihirdetve: 2011. április 28-án. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

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 

 

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 

 

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: 
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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  biztosít. 

- A lap neve: Szentgotthárd 

- A főszerkesztő Treiber Mária, jogi 

formája: megbízási szerződés 

- A lapkiadás  technikai részletei: 

- nyomdai előkészítés, tördelés, korrektúra, 

képszerkesztés: 14.000.- Ft ÁFA mentes 

összeg/alkalom Jancsó András egyéni 

vállalkozó ajánlata szerint. 

- a komplett nyomdai munkálatok 56.000.- 

Ft + ÁFA/alkalom a 2 A Reklámstúdió Kft 

ajánlata szerint. 

- A főszerkesztő megbízási díja 60.000.- 

Ft, + 27 % járulék. 

Egy lapszám teljes költségvetése 175.200.- 

Ft. 

 

Felelős: Huszár Gábor 

Határidő: azonnal 

 

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. 
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- 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 

 

102/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Körmendi 

Rendőrkapitányság Szentgotthárdi 

Rendőrőrs által készített, „Szentgotthárd 

város 2010. évi közrend, közbiztonságának 

a helyzetéről” szóló beszámolót elfogadja  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

- az önkormányzati szabálysértési hatóság,  

- a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 

közterület-felügyelete,  

- a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi 

Kirendeltség, 

- a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd,  

- a Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány és  

- Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületének beszámolóját a 2010. évi 

közrend-közbiztonsági tevékenységükről 

elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

103/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Koncepciójának 

felülvizsgálatát és aktualizálását az 

Előterjesztés 1. melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, a 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 

elnöke 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „A kábítószer-

fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai 
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Szentgotthárdon” című beszámolót, benne 

a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, 

a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény, a Rendelőintézet Szentgotthárd 

és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

beszámolóját megismerte és tudomásul 

veszi. Kéri a beszámoló elkészítésében 

részt vett intézményeket, szervezeteket, 

hogy a drogprevenciót hatékony 

közreműködésükkel a jövőben is segítsék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert 

irodavezető 

 

104/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2010. évi Zárszámadásáról 

szóló könyvvizsgálói jelentés záradékában 

foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

105/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Integrált 

Városfejlesztési Stratégiának az 

Előterjesztés mellékleteként csatolt 

dokumentum szerinti felülvizsgálatát és 

módosításait elfogadja. 

 

Határidő: 2011. április 27. 

Felelős: 

Huszár Gábor polgármester 

Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

106/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár nyári nyitva tartását az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak 

alapján jóváhagyja azzal, hogy 2011. 

július 18-tól augusztus 5-ig mind a 

felnőtt, mind a gyermekrészleg csak 

délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől 

péntekig 13.30 és 17 óra között. Az 

intézmény igazgatója köteles az olvasókat 

tájékoztatni a nyitva tartás módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 
 

107/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem és 

a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

között a gépipari mérnökasszisztens 

felsőfokú szakképzéssel kapcsolatos 

együttműködésről az Előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti megállapodás 

jöjjön létre, azzal, hogy: 

a) azzal egyidejűleg a Nyugat-

magyarországi Egyetem és a III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium által 2010. 

május 03-án megkötött Együttműködési 

Megállapodás hatályát veszti, 

b) az Együttműködési Megállapodás 

8.) pontja kapcsán a képzéssel összefüggő 

költségek, kiadások elszámolása 

vonatkozásában a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium csak a fenntartó 

Önkormányzat ellenjegyzésével írhat alá 

megállapodást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, valamint a III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját 

a 2. számú melléklet szerinti 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor Polgármester 

              Bedics Sándor Igazgató 

 

108/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Intézményvezetőjének kérelme alapján 

egyetért a 40 éves szolgálati idő utáni 

nyugdíjazás miatt a jogviszony 

felmentéssel történő megszüntetésével járó 

többletkiadás - 378.000,- Ft-ot felmentési 

időre járó bérnek a kifizetésével – azzal, 

hogy ezen összeget elsősorban az 

intézménynek kell kigazdálkodnia. 

Amennyiben az év során bizonyíthatóan 

nem tudja azt kigazdálkodni az intézmény, 

akkor a kérdésre az év folyamán később 

vissza kell térni és ebben az esetben az 

önkormányzat működési hitelkerete terhére 

a hiányzó összeget biztosítani fogja.  

Egyben felkéri Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsát, mint a SZEOB 

fenntartóját, hogy költségvetési 

határozatában a változás átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Gábor László Irodavezető 

  Jakabné Palkó Edina Irodavezető 

  Kovács Tiborné Intézményvezető 

 

109/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

kitüntető címek odaítélésére létrehozott 

Társadalmi Bizottságot az alábbi 

személyekkel egészíti ki: 

 

 a Jogi, Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság tagjai közül: 

Dr. Sütő Ferenc Szentgotthárd, Bethlen 

Gábor út 21. szám alatti lakos. 

 Önkormányzati Erőforrások 

és Külkapcsolatok Bizottsága tagjai közül: 

Dömötör Sándor Szentgotthárd, Rákóczi út 

5. szám alatti lakos. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a köztiszteletben álló 

szentgotthárdi polgárok közül a kitüntető 

címek odaítélésére létrehozott Társadalmi 

Bizottság tagjává kéri fel:  

 

Für Katalin Szentgotthárd, Mártírok út 

4/A. szám alatti 

Komáromi Józsefné Szentgotthárd, 

Kossuth Lajos utca 51. szám alatti 

Dr. Schultz Antal Szentgotthárd, 

Széchenyi utca 37. szám alatti 

 

lakosokat. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni 

Herczeg János, Dr. Gáspár Károly és 

Bedics Sándor szentgotthárdi 

köztiszteletben álló polgároknak a 

bizottság munkájában több éven keresztül 

végzett munkáját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

110/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Molnár Lászlót 

(lakcím: 9970 Szentgotthárd, József 

Attila u. 29.), a Polgárőr Egyesület 

Szentgotthárd elnökét a Szentgotthárd 

Város Közbiztonságáért Közalapítvány 

Kuratóriumába tagként megválasztja. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a Szentgotthárd 

Város Közbiztonságáért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítását a 

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okirattal együtt az 

Előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kérelemmel 

forduljon a Vas Megyei Bírósághoz a 

változások bejegyzése érdekében. 

 

Határidő: 2011. június 24. 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

111/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Pedagógus 

továbbképzés vizsgálata a III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégiumnál című 

Belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

112/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Lakásfenntartási 

támogatások, valamint az 

adósságkezelési szolgáltatás ellenőrzése 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatánál című Belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. A Jelentésben lévő 

„Javaslat” első pontjának teljesítését 

igazoló beiratkozást igazoló 

dokumentumot a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szakszolgálat vezetője az 

ellenőrzés számára a beiratkozás 

megtörténtekor köteles megküldeni. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

113/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő – testülete a telekommunikáció- 

és az informatika fejlesztése kapcsán elvi 

egyetértését adja ahhoz, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

alakítson ki egy önkormányzati 

településirányítási rendszert. 

Ennek megvalósítása érdekében a műszaki 

paramétereket meg kell határozni, a 

közbeszerzési eljárást mihamarabb el kell 

indítani. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

114/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a könyvvizsgálói 

feladatok ellátásra – 4 éves időtartamra - 

pályázatot ír ki. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, 

hogy a pályázat részletes feltételeit a 

hatályos jogszabályok – 1990. évi LXV. 

tv., 2000. évi C. tv. és a 249/2000. (XII. 

24.) Korm. rendelet - által előírt 

követelmények alapján dolgozza ki, és 

gondoskodjon legalább három 

költségvetési minősítésű könyvvizsgáló 

részére ajánlattételi felhívás 

megküldéséről. 

 

Határidő: pályázat kiírása 2011. május 15. 

pályázat eredményéről 

Képviselő-testület tájékoztatása 

2011. júniusi Képviselő- 

testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

115/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – testülete 

kiemelt feladataként kezeli Szentgotthárd 

épített környezetének megőrzését, 

értékeinek feltárását és megismertetését. 

Ennek érdekében: elfogadja, hogy azzal a 

kezdeményezéssel, mely szerint  a volt 

magtártemplomból kialakított 

Szentgotthárd, Széll K. tér 7. szám alatti 

Színház elnevezése utalva az épület 

múltbeli és jelenlegi funkciójára 

„Színháztemplom” vagy más ehhez 

hasonló elnevezés legyen az önkormányzat 

foglalkozzon. Kezdeményezi, hogy ebben 

a kérdésben legyen megkérdezve 

Szentgotthárd lakossága is egy internetes 
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és egyéb szavazással kihasználva  a 

megjelenő újságok adta lehetőségeket is.  

Az elnevezés kérdésében a Képviselő – 

testület fog dönteni a beérkezett 

javaslatokat is figyelembe véve.  

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő–testülete 

kiemelt feladataként kezeli Szentgotthárd 

épített környezetének megőrzését, 

értékeinek feltárását és megismertetését. 

Ennek érdekében  

a.) össze kívánja fogni mindazon 

szentgotthárdi szervezeteket és 

magánszemélyeket, akik e célokért tenni 

akarnak és tudnak. Így Helytörténeti 

együttműködés megkötését kezdeményezi 

civil szervezetekkel, Szentgotthárdon 

működő intézményekkel és 

magánszemélyekkel. 

b.) programot indít el „Tárjuk fel 

Szentgotthárdi Épületek, Parkok, 

közterületek helytörténeti emlékeit és 

érdekességeit” (rövidítve „SZÉP 

SZENTGOTTHÁRD”).melynek részeként 

pályázatot ír ki szentgotthárdi diákok 

számára a helyismereti kutatómunka 

végzésére. 

c.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

felkéri a Móra Ferenc Városi Könyvár 

vezetőjét a helytörténeti értékmentő 

feldolgozó és publikációs feladatok 

szakmai koordinálására, értékeik mindenki 

számára hozzáférhető bemutatására. Azzal, 

hogy az e térten végzendő feladatokat 

külön meg kell határozni, és a végzett 

munkáról negyedévente tájékoztató 

beszámolót kell adni a képviselő-testület 

számára. 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Gábor László irodavezető 

Határidő: 2011. júniusi testületi ülés 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő – testülete a 

Városi Főépítész javaslata úgy rendelkezik, 

hogy a Szentgotthárd város kezdetét jelző 

tábláknál kiegészítő táblákat kell 

elhelyezni „Hild – díjas város” felirattal – 

tekintettel arra, hogy 1996-ban 

Szentgotthárd Hild díjat kapott. 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

A tábla elkészíttetéséért Fekete Tamás 

irodavezető 

Határidő: folyamatos 

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő–testülete 

Szentgotthárdon országzászló kihelyezését 

kezdeményezi Szentgotthárd Széll Kálmán 

tér közterületére. A pontos helyéről, a 

kihelyezendő műtárgy megjelenéséről és 

méretéről később kell döntést hozni. 

 

Felelős: a koordinálásért Huszár Gábor 

polgármester 

a szakmai feladatokért Czeiner Gábor 

főépítész 

Határidő: 2011. augusztusi testületi ülés 

 

116/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad 

ahhoz, hogy a szentgotthárdi, 1034/2 

hrszú, 1 ha. 2048 m
2

 alapterületű, kivett 

óvoda és udvar megnevezésű, 1/1 arányban 

az Önkormányzat tulajdonában álló 

belterületi ingatlanból a Gotthárdi Lak-Ép 

2008 Kft. (9970 Szentgotthárd, Duxler u. 

31. fszt. 2.) jelen Előterjesztéshez 

mellékleteként csatolt  kérelmében 

megjelölt kb. 52 m2-es területrész 

kiméretésre és értékesítésre kerüljön. 

Az ingatlanrész eladási árát a területrész 

kiméretését követően  a Képviselő-testület 

forgalmi értékbecslés alapján a következő 

ülésen határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés 

a következő ülés 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 
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117/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. 

sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m
2
 

alapterületű, 2 szobás komfortos lakást 

meghirdeti eladásra vagy piaci alapon 

történő bérbeadásra. A hirdetményt  a 

helyben szokásos módon (Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi 

honlap) kell közzétenni. 

Az eladási ár 7.000.000.- Ft. amely ÁFA 

mentes. 
A bérleti díj:  39.360.- Ft/hó. 
Amennyiben a bérbevételre ajánlatot 

tevők  35 év alatti fiatal házasok, 

gyermeket egyedül nevelők vagy az 

öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

nyugdíjasok, és az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 4,2-szeresét, vagyis 

119.700.-Ft-ot, akkor a bérleti díj: 

23.616.-Ft/hó,  

A bérlet időtartama határozott, a szerződés 

megkötésétől számított 5 év.  

A pályázónak vállalnia kell a 2 havi bérleti 

díjnak megfelelő óvadék (kaució) 

megfizetését is a bérleti szerződés 

megkötésével egyidejűleg. A lakásra 

vonatkozó összes rezsiköltség a bérlőt 

terheli. A lakást fel kell újítani, a felújítás 

költségei a bérleti díjból levonhatók. A 

felújításra külön megállapodást kell kötni 

az önkormányzattal.  

Pályázatok beérkezési határideje: 2011. 

június 15.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 

2011. júniusi testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az 

Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

 

118/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete a kizárólagos 

tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. 

tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 

szobás 83 m
2
 alapterületű komfortos lakást 

üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a 

helyben szokásos módon / Városi TV, 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi 

honlap) meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti 

díj: nettó 1.500.-Ft/m
2
/hó + ÁFA.  

A bérlet időtartama határozatlan 3 havi 

felmondási határidővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2011. 

június 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2011. júniusi testületi ülés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a 

helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő 

javára dönt. Amennyiben a legjobb 

ajánlattevővel a szerződéskötés nem 

valósul meg, úgy a soron következő 

ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri 

a meghirdetett kiinduló minimum bérleti 

díjat. A bérleti ajánlatot forintra 

megnevesítve kérjük benyújtani. 

A pályázónak vállalnia kell a lakás 

üzlethelyiséggé történő átalakítását és 

viselni annak költségeit. Az átalakítást 

legkésőbb 2011. október 31-ig el kell 

végezni.  

Az átalakítás költségei a bérleti díjba 

beszámításra kerülnek. A beszámításra 

kerülő költségekről a beruházás 

megkezdése előtt külön megállapodás 

megkötése szükséges.   

Eredménytelen pályázat esetén a 

Képviselő-testület új pályázatot írhat ki. 

 Továbbá felhívjuk a pályázók 

figyelmét, hogy az üzletté alakítás 

feltételeiről a Műszaki irodával a 

pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni 

szíveskedjenek! 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás és 

Tófeji Zsolt 
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119/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 

Szentgotthárd, Május 1. u. 2. sz. alatti 

társasház udvarán lévő, szentgotthárdi 

1578/2/A/14 hrsz-ú, 20 m
2
 alapterületű 

garázs Dancsecs Balázs (szül.: 1985.01.08. 

anyja neve: Bella Ágota) Szentgotthárd, 

József A. u. 29. sz. alatti lakos részére 

történő bérbeadásához határozatlan időre, 3 

hónapos felmondási idővel. A bérleti díj 

havi 7340.- Ft, mely ÁFA mentes.  

Bérleti szerződés megkötése az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

közlése szerint. 

 

Határidő:a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre 2011. május 13. 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető tanácsos, 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

120/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kodály 

Z. u. 11. sz. alatti, 2398 hrsz-ú ingatlanon 

lévő épületben az Előterjesztés 1. sz. 

mellékletben található mellékelt alaprajz 

szerint ferde vonalazással jelölt helyiségeket 

Közérdekű helyiségigény kielégítése 

céljából ingyenes használatra Kocsis Rita 

gyógypedagógus, vizuális terapeuta, 

Szentgotthárd, Alkotmány u. 31/B. szám 

alatti lakos részére biztosítja a Kocsis Rita 

által írt, az Előterjesztés 2. számú 

mellékletét képező kérelemben foglalt 

feladatok ellátása érdekében. 

A helyiségekkel kapcsolatos összes 

rezsiköltség Kocsis Ritát terheli, mely 

költségek befizetését havonta köteles 

igazolni a használatba adó felé. 

Amennyiben ezen költségek befizetéséről 

szóló igazolás benyújtását elmulasztja, úgy 

az a használati Megállapodás azonnali 

felmondását vonja maga után. A 

megkötendő használati megállapodás 

időtartama: határozatlan, 1 hónap 

felmondási határidővel. 

 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

121/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő – testülete támogatja, hogy a 

szentgotthárdi vasútállomás fejlesztéséhez 

kapcsolódóan a  Sopron-Szomabathely-

Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése 

keretében az autóbusz pályaudvar a 

vasútállomás melletti területre kerüljön 

áthelyezésére, ezzel is megvalósuljon  a 

személyközlekedési munkamegosztás 

optimalizálása a közösségi közlekedésben. 

Szentgotthárd város Szerkezeti terve ezt a 

megoldást lehetővé teszi. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

122/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a polgármester a város 

idegenforgalomban érdekelt 

vállalkozásaival, szolgáltatóival 

együttműködési megállapodást készítsen 

elő annak érdekében, hogy a felek közösen 

készítsenek elő pályázatot egy helyi 

Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

létrehozására nyújtható támogatásra. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban. 

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 


