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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
21/2011. (VI. 30.) ÖKT r.

Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a
helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
szóló 10/2001. (III. 29.) számú önkormányzati
rendelet módosítása.

4.

22/2011. (VI. 30.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 24.) számú
önkormányzati rendelet módosítása.

5.

23/2011. (VI. 30.) ÖKT r.

Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló
8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet
módosítása.

10.

24/2011. (VI. 30.) ÖKT r.

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.)
számú önkormányzati rendelet módosítása.

10.

25/2011. (VI. 30.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról valamint mellékleteiről
szóló 9/1995. (III. 30.) számú önkormányzati rendeet módosítása.

14.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
165/2011. (VI. 30.)

Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban
meghatározott ütemterv végrehajtásáról. Szentgotthárd
Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja.

15.

166/2011. (VI. 30.)

A szakképzés jövője – különös tekintettel az Ipari Park
fejlesztéseire.

15.

167/2011. (VI. 30.)

Sportkoncepció elfogadása.

16.

168/2011. (VI. 30.)

Napelemes villamos energia termelő berendezések
létesítésének lehetősége.

16.
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169/2011. (VI. 30.)

Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011-es
tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű képzés
lehetőségeit. Tájékoztató a SZEOB átszervezett
oktatási intézmény egy éves tapasztalatairól.

16.

170/2011. (VI. 30.)

A SZEOB intézményvezetőjének megbízása.

16.

171/2011. (VI. 30.)

Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízásra a
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben.

17.

172/2011. (VI. 30.)

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítása.

17.

173/2011. (VI. 30.)

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium osztálybontási kérelme.

17.

174/2011. (VI. 30.)

A Szentgotthárdi Történelmi Napok és Augusztus 20-i
rendezvények 2011.

17.

175/2011. (VI. 30.)

Helytörténeti együttműködés.

18.

176/2011. (VI. 30.)

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

18.

177/2011. (VI. 30.)

Evangélikus Egyházközség kérelme.

19.

178/2011. (VI. 30.)

Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez.

19.

179/2011. (VI. 30.)

Folyószámlahitel prolongáció.

20.

180/2011. (VI. 30.)

Készfizető kezességvállalás az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részére.

20.

181/2011. (VI. 30.)

Könyvvizsgálói pályázatok elbírálása.

20.

182/2011. (VI. 30.)

A Szentgotthárd, hrsz. 26. (Polgármesteri Hivatal épülete) tulajdonjoga átruházásának kezdeményezése.

20.

183/2011. (VI. 30.)

Közművelődési Koncepció 2011-2015.

20.

184/2011. (VI. 30.)

Rába önkormányzati árvízvédelmi támfal magasítása
Szentgotthárdon (NYDOP-4.1.1./B-11) pályázati lehetőség.

21.

185/2011. (VI. 30.)

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium fűtési rendszerének korszerűsítése.

21.

186/2011. (VI. 30.)

Előkészület a SZOI Általános Iskola Arany János 1-4.
Évfolyama intézmény energiahatékonysági felújítására

21.
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(KEOP-2011-4.9.0).
187/2011. (VI. 30.)

A Rendelőintézet ,,Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” pályázata (NYDOP-5.2.1./C-11).

22.

188/2011. (VI. 30.)

Ipari Park I – és II. ütemű vállalkozási területek belterületbe vonás kezdeményezése.

22.

189/2011. (VI. 30.)

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. szám alatti
lakás értékesítése.

23.

190/2011. (VI. 30.)

Lakásvásárlási kérelem Török Lászlóné.

24.

191/2011. (VI. 30.)

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. fszt. 1. szám alatti
lakás hasznosítása.

24.

IX. ÉVFOLYAM

6. SZÁM
4

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének 21/2011. (VI. 30.)
számú önkormányzati rendelete Az
önkormányzat közművelődési feladatairól,
a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról szóló
10/2001. (III. 29.) rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés e) pontjában, és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló
meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 10/2001.
(III. 29.) rendelet (továbbiakban Rendelet)
2. §-a a következő bekezdéssel egészül
ki:
„(12) Az életen át tartó tanulás és a
felnőttképzés támogatása.”
2.§ A Rendelet 3.§-ának f.), g.) és h.)
pontjai helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
„f) A könyvtár biztosítsa, hogy a csoportos
és egyéni könyvtárhasználók korlátozás
nélkül
hozzájussanak
a
számukra
szükséges
dokumentumokhoz
és
információkhoz. Ezáltal szolgálja a
felhasználók egyéni fejlődését, segítse
hozzá a könyvtárhasználókat demokratikus
jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon
készségeket, amelyek szükségesek a
literátori
léthez,
bátorítson
információhasználatra,
tudatosítsa
az
információ hasznát és értékét.

2011. JÚNIUS 29.

g) A könyvtár legyen fontos kultúra- és
információközvetítő intézmény, színtere a
közszolgáltatások igénybevételének, az
oktatásnak,
a
szabadidő
hasznos
eltöltésének, s feleljen meg szociális és
esélyteremtő funkciójának.
Segítse az oktatásban, felnőttképzésben
résztvevőket, támogassa az életen át tartó
tanulást, járuljon hozzá a kulturális, a
tudományos és a művészi értékek
közvetítéséhet.
h) A könyvtár különböző programokkal
járuljon
hozzá
az
olvasáskultúra
fejlesztéséhez, elsősorban az ifjúság
könyvtárhasználati
szokásainak
kialakításához. Törekedjen új használói
csoportok bevonására, a könyvtárhasználat
népszerűsítésére.
A könyvtári szolgáltatások minőségi
fejlesztésével növelje a hatékonyságot, új
lakossági rétegeket vonjon be a
könyvtárhasználók körébe.”
3.§ A Rendelet 4. §-a („A közművelődési
feladatok ellátásának szervezeti keretei”)
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat a Törvény 78.§ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a
következő közművelődési intézményeket
működteti:
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
– Szentgotthárd Város Önkormányzattal
kötött
közművelődési
megállapodás
alapján
Móra Ferenc Városi Könyvtár és
fiókkönyvtárai
A közművelődési intézmények feladataikat
az alapító okiratban foglaltak szerint látják
el.”
4.§ A Rendelet 7. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat e rendeletében
meghatározott közművelődési feladatainak
megvalósítását elősegítik:
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a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár
Óvodája,
A Szentgotthárd és Kistérsége
Oktatási Intézmény és a III. Béla
Szakképző Iskola és Kollégium
a
városban
működő
civil
szervezetek, egyházak
5.§. (1) A Rendelet egyebekben nem
változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napját
követő napon lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Kihirdetve: 2011. június 30-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati
rendelete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 6/2011. (II. 24.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a
és a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd
Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről és gazdálkodásáról a
következők szerint rendelkezik:
1.§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
2011.
évi
költségvetésről szóló 6/2010. (II.24.) ÖKT.
rendeletének /továbbiakban: Rendelet/
2.§.(1)-(3)
bekezdése
helyébe
a
következő rendelkezés lép:

2011. JÚNIUS 29.
„2. § (1) A Képviselő-testület
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.167.624,3 e/Ftban,
azaz
Kettőmilliárdszázhatvanhétmillióhatszázhuszonnégynezer
háromszáz
forintban,
b) bevételi főösszegét 1.750.486,3 e/Ft
azaz Egymilliárd-hétszázötvenmilliónégyszáznyolcvanhatezer háromszáz
forintban,
c) hiányát 423.007 e/Ft-ban, azaz
Négyszázhuszonhárommillióhétszázezer forintban
állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdés c) pontban
meghatározott költségvetési hiány belső
finanszírozását szolgáló pénzforgalom
nélküli bevétek összege: 63.007 e/Ft,
melyből
a)működési pénzmaradvány: 5.869 e/Ft
b)felhalmozási pénzmaradvány: 57.138
e/Ft.
(3)Az (1) bekezdés c) pontban
meghatározott költségvetési hiány belső
finanszírozását
meghaladó
külső
finanszírozást szolgáló hitelek összege:
360.000 e/Ft, melyből
a) működési célú hitel: 360.000 e/Ft
b) felhalmozási célú hitel: 0 e/Ft”.
2.§ A Rendelet 3.§.-a
következő rendelkezés lép:

helyébe

a

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

(2) Működési bevételek

1.268.180,3 e/Ft

a) intézményi működési bevételek:

106.828 e/Ft,

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
ba) helyi adók
bb) átengedett központi adók

698.698 e/Ft, ebből
553.000 e/Ft,
143.998 e/Ft,
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cc) bírságok, pótlékok
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1.700 e/Ft;

c) Működési támogatások:
ca) normatív támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) normatív kötött felhasználású támogatások
cd) egyéb központi támogatás

318.064,3 e/Ft, ebből
254.390 e/Ft,
2.397,3 e/Ft,
58.372 e/Ft;
2.905 e/Ft

d) Egyéb működési bevételek:
da) támogatásértékű működési bevétel
db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről
dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.

144.590 e/Ft, ebből
143.625 e/Ft,
965 e/Ft,
0 e/Ft;

(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.
ac) pénzügyi befektetések bevételei

444.498 e/Ft
312.990 e/Ft, ebből
69.000 e/Ft,
27.940 e/Ft,
216.050 e/Ft;

b) Felhalmozási támogatások
ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú
bb)fejlesztési célú támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel
cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről
(5) Költségvetési bevételek összesen:

0 e/Ft.
0 e/Ft
0 e/Ft
131.508 e/Ft
129.008 e/Ft
2.500 e/Ft
31.939 e/Ft
31.939 e/Ft
1.744.617,3 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 63.007 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
63.007 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
5.869 e/Ft,
gb) felhalmozási pénzmaradvány
57.138 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási
bevétel 360.000 e/Ft
b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei
360.000 e/Ft, ebből
ba) működési célú hitel felvétele
360.000 e/Ft,
bb) felhalmozási célú hitel felvétele
0 e/Ft.
(8) Finanszírozási bevételek összesen:
(10) Működési bevételek:
a) az intézményi működési bevételek:
aa) III. Béla Szakképző Iskola
ab) Rendelőintézet
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár

423.007 e/Ft

25.831 e/Ft,
22.643 e/Ft,
1.250 e/Ft,
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56.104 e/Ft,
1.000 e/Ft;

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei:
ba) helyi adók
553.000 e/Ft,
bb) átengedett központi adók
143.998 e/Ft,
bc) bírságok, pótlékok
1.700 e/Ft.”
3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.341.022,8 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
235.027 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
167.568 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
30.877 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás
301.469 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás
584.681,8 e/Ft,
af) folyószámla-hitel kamat
19.000 e/Ft,
ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
1.400 e/Ft,
ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
1.000 e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
246.628 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
98.222 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
65.794 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
82.612 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
37.717 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön
15.000 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön
22.717 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
266.248,5 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
2.400 e/Ft,
db) Működési céltartalék
40.521,5 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
223.327 e/Ft;
e) hiteltörlesztésre
276.008 e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés
272.953 e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés
3.055 e/Ft;
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:
a) személyi juttatások előirányzata
404.120 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
108.234 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
405.663,8 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
421.573 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
312.183 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
37.700 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
71.690 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
1.432 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.341.022,8 e/Ft.
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(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt
előirányzatok a következők:
a)III. Béla Szakképző Iskola
235.027 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata
143.250 e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előir.
37.750 e/Ft,
ac) dologi kiadások előirányzata
52.469 e/Ft,
ad) egyéb működési kiadás előirányzata
126 e/Ft,
ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.
1.432 e/Ft;
b) Rendelőintézet
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

167.568 e/Ft,
70.523 e/Ft,
17.972 e/Ft,
79.073 e/Ft;

c) Móra Fernc Városi Könyvtár
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

30.877 e/Ft,
16.737 e/Ft,
4.275 e/Ft,
9.865 e/Ft;

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei
da) támogatás értékű működési kiadás

301.469 e/Ft,
301.469 e/Ft,

e) Polgármesteri Hivatal
ea) személyi juttatások előirányzata
ae) munkaadót terhelő járulékok előir.
ec) dologi kiadások előirányzata
ed) egyéb működési kiadás előirányzata
ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.

584.681,8 e/Ft,
173.610 e/Ft,
48.237 e/Ft,
242.856,8 e/Ft,
119.978 e/Ft,
0 e/Ft;

f) folyószámla-hitel kamat
g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában
szereplő személyi juttatás előirányzaton
belül intézményenként a jutalmazásra –
ideértve
a
prémium
címén
teljesítményösztönzés,
személyi
ösztönzés céljából történő kifizetést is az eredeti rendszeres személyi juttatás
következők szerinti hányada fordítható:
a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti
személyi juttatás 0 %-a,
b) Rendelőintézet az eredeti személyi
juttatás 0 %-a,
c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az
eredeti személyi juttatás 0%-a,
d) Polgármesteri Hivatal az eredeti
személyi juttatás 0 %-a.

19.000 e/Ft,
1.400 e/Ft,
1.000 e/Ft
(4) Az 5. § da) pontjában szereplő
kiadási előirányzaton belül a kiemelt
előirányzatok a következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre
nem tervezett kiadásokra általános
tartalékot képez 2.400 e/Ft összegben,
melyből
aa) a polgármester kerete 290 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék
1.110 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot
képez 263.848,5 e/Ft összegben, az
alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
40.521,5 e/Ft,
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bb) fejlesztési céltartalék:
223.327 e/Ft.

2011. JÚNIUS 29.
(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában
említett működési céltartalék az alábbiak
szerint oszlik meg:

a) normatív hozzájárulás, melyen belül
aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás
1.812 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga
472 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás
390 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás
372 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok
662 e/Ft;
b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása 3.455 e/Ft,
c) pályázati alap működési
1.000 e/Ft,
d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások
1.376 e/Ft,
e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret
1.000 e/Ft,
f) Környezetvédelmi Alap
1.000 e/Ft,
g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra
497 e/Ft,
h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész
1.238 e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret
583,5 e/Ft,
j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
ja) Polgármesteri Hivatal
12.031 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ
12.690 e/Ft,
k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek
1.000 e/Ft.
l) Költségvetési szervek fogl. 2011. évi kompenzáció (előleg)
943 e/Ft
(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
5.844 e/Ft,
b) pályázati alap
5.000 e/Ft,
c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás
193.283 e/Ft,
d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész
1.200 e/Ft,
e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer
kialakítása
18.000 e/Ft.
(7) A céltartalékban tervezett 263.848,5
e/Ft felhasználása a következők szerint
történik:
a) a (5) bekezdés a) pont a központi
támogatás finanszírozásakor,
b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a
(6) bekezdés e) pont testületi döntés
alapján,
c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont,
valamint a (6) bekezdés b) pont a
pályázat elnyerését követően,
d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont,
valamint a (6) bekezdés a) pont a
számla esedékességekor,

e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt
követően,
f) a (5) bekezdés k) pont a féléves
elszámolás alapján június 30., és
december 30.
g) a (5) bekezdés c) pont a banki
kötelezés szerint.”
5.§ A Rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„8.§
(1)
A
Képviselő-testület
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési
szervei
működési
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kiadásaira 1.341.022,8 e/Ft előirányzatot
hagy jóvá. A tervezett előirányzatból
251.529 e/Ft-ot az önkormányzati
igazgatási feladatokhoz, 8.928 e/Ft-ot, az
önkormányzati jogalkotási feladatokhoz,
míg 345.624,8 e/Ft-ot a Polgármesteri
Hivatal által ellátott működési jellegű
feladatokra,
433.472
e/Ft-ot
Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeinek működési feladataira,
301.469 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
szentgotthárdi
intézményeinek
finanszírozásához biztosítja.”
6.§ A Rendelet 9.§.(1) bekezdés helyébe
a következő rendelkezés lép:
„9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi
kisebbségi
önkormányzatok
költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét a kisebbségi önkormányzatok
által hozott határozatok alapján az
alábbiak szerint rögzíti:
a) a Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege 1.079 e/Ft
a NKÖ 27/2011. sz. határozata alapján,
b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege 220 e/Ft a
SZKÖ 20/2011. sz. határozata alapján,
c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege 222 e/Ft a
CKÖ 9/2011. sz. határozata alapján.”
Záró rendelkezések
7.§ (1) A Rendelet egyebekben nem
változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép
hatályba és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
Kihirdetve: 2011. június 30-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati
rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről
szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2011. JÚNIUS 29.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
42/A.§. (4) bekezdés a./pontjában kapott
felhatalmazás
alapján,
a
Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi
XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében
megállapított jogkörében
eljárva a
következőket rendeli el:
1.§. Az anyakönyvi eljárások egyes
kérdéseiről
szóló
8/2011.
(II.24.)
önkormányzati rendelet (Továbbiakban
Rendelet) 4.§.-a („4.§. A házasságkötés
hivatali munkaidőn kívül A házasságkötés
hivatali munkaidőn kívül is lehetséges
pénteken és szombaton. Ez külön
engedélyezési eljárást nem igényel.”)
hatályát veszti
Záró rendelkezések
2.§ (1)
A Rendelet egyebekben
változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon
lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Kihirdetve: 2011. június 30-án.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 24/2011. (VI. 30.)
számú önkormányzati rendelete a
szociális igazgatásról és az egyes szociális
ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 38.§. (9) bekezdésében, 45.§. (1)
bekezdésében és a 46.§.(1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról
szóló
1990.évi
LXV.törvény 8.§. (1) bekezdésében és a
szociális
igazgatásról
és
szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
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2.§.-ában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
szociális
igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4.§.-a (időskorúak járadéka)
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§. Az időskorúak járadéka esetében
az
Szt.
32/B.§.32/D.§.-ában
foglaltak az irányadóak.”

2.§. A Rendelet 5.§. (1) bekezdése
(rendszeres szociális segély) helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ 5.§ (1) A rendszeres szociális segély
megállapítására vonatkozóan az Szt.
37/B.§.-37/C.§.-aiban foglaltakat kell
alkalmazni.

3.§. A Rendelet 6.§.-a (normatív és helyi
lakásfenntartási támogatás) helyébe a
következő rendelkezés lép:
„6.§.
(1)
Helyi
lakásfenntartási
támogatás állapítható meg annak a
személynek, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 260 %-át nem haladja
meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás
elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át eléri.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás
esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik
55 nm
b) ha a háztartásban két személy lakik
65 nm
c) ha a háztartásban három személy
lakik 75 nm
d) ha a háztartásban négy személy
lakik 85 nm
e) ha négy személynél több lakik a
háztartásban a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további
személy után 5-5 nm, de legfeljebb a
jogosult által lakott lakás nagysága.

2011. JÚNIUS 29.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás
egy
hónapra
jutó
összege:
a
lakásfenntartás
elismert
havi
költségének
10%-a
100
Ft-ra
kerekítve, de nem lehet kevesebb
2.500,- Ft-nál.
(4) Helyi lakásfenntartási támogatás
esetében az egy négyzetméterre jutó
elismert havi költség megegyezik a
normatív
lakásfenntartási
támogatásnál
alkalmazott
törvény
által meghatározott költség összegével.
(5) Helyi és normatív lakásfenntartási
támogatás
igénylése
esetén
a
kérelmező köteles kérelméhez csatolni
az általa lakott lakás nagyságát
igazoló
hivatalos
iratot,
ennek
hiányában a kérelmező büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik a
lakás nagyságáról.
(6) A megállapított támogatást kölcsön
törlesztésként a pénzintézetek felé,
közüzemi díjak és lakbér esetén a
szolgáltatást végzőnek kell folyósítani
havonta, utólag, minden hónap 5-ig.
(7) Helyi lakásfenntartási támogatásra
a kérelmező abban az esetben
jogosult,
ha
a
normatív
lakásfenntartási
támogatás
nem
állapítható meg számára a jogosultsági
feltételek hiánya miatt.
(8) Az adósságkezelési szolgáltatásban
részesülő személy a szolgáltatás
időtartama
alatt
lakásfenntartási
támogatásra jogosult. Az e jogcímen
lakásfenntartási
támogatásban
részesülő

személy egyidejűleg normatív, helyi
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult.
A már megállapított normatív, helyi
lakásfenntartási támogatást meg kell
szüntetni. „
4.§.(1) A Rendelet 7.§. (ápolási díj) (4) és
(5) bekezdése hatályát veszti.
5.§. A Rendelet 8.§. (átmeneti segély)(1)
bekezdés a./ pont első fordulatában az
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„egyedülálló” szövegrész helyébe az
„egyedülélő” szöveg lép.
6.§. A Rendelet 8.§. (átmeneti segély) (8)
bekezdésében az „Átmeneti segélyben
részesíthető a jövedelmi viszonyok
vizsgálatától” szövegrész helyébe az
„Átmeneti segélyben részesíthető az (1)
bekezdésben szabályozott egy főre jutó
havi nettó jövedelem túllépése esetén
is” szöveg lép.

7.§. A Rendelet 9.§. (temetési segély) (3)
bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Temetési költségként a Vas Megyei
Önkormányzat Vagyonkezelő Kft.
Kegyeleti Ágazat Szombathely által
évente közölt legolcsóbb temetési
költséget kell figyelembe venni. A
legolcsóbb földbetemetés költsége:
176.000 Ft; a legolcsóbb
hamvasztásos temetés költsége:
163.000 Ft.”

2011. JÚNIUS 29.

támogatás megállapításához) helyébe az e
rendelet szerinti 1. melléklet lép.
Záró rendelkezés
9.§ (1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel- a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) A 3.§. és a 8.§. 2011. szeptember 1-én
lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. szeptember 2-án
hatályát veszti.
Kihirdetve: 2011. június 30-án.
1./ melléklet a 24/2011. (VI. 30.) számú
önkormányzati rendelethez
„ 4/a. melléklet a 22/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

8.§.(1) A Rendelet 4/a. melléklete
(Kérelem normatív/helyi lakásfenntartási
KÉRELEM

normatív/helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához
Név(leánykori név)
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Foglalkozás,
munkahely:
TAJ. szám:
Lakcím:
A lakásban az alábbi személyek laknak:
Név:

A lakásnak: a./bérlője, b./ tulajdonosa,
e./egyéb jogcímen……………………

Lakhatás jogcíme:

c./ társtulajdonosa,

d./albérlője,

- lakás össz. m2...................
A jogosultság megállapítása esetén kérem, hogy a megállapított támogatást:
a)kölcsöntörlesztésként a pénzintézet felé
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b)közüzemi díjak és lakbér esetén a szolgáltatást végzőnek
címére utalják.
Nyilatkozom, hogy a háztartásomban
előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást
mérő készülék felszerelésre került: igen /
nem
Alulírott, mint az eljárás megindítására
irányuló ezen kérelmet benyújtó ügyfél a
közigazgatási
hatósági
eljárás
és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004.évi CXL. tv. 29.§. (9) bekezdése
szerinti értesítés megküldését kérem: igen
/ nem
Büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Szentgotthárd,
kérelmező
Kérelemhez csatolni kell:
 a mellékelt jövedelemnyilatkozatot a
szükséges mellékletekkel együtt,
 normatív lakásfenntartási támogatás esetén
vagyonnyilatkozat
 helyi
és
normatív
lakásfenntartási
támogatás igénylése esetén a kérelmező
köteles kérelméhez csatolni az általa lakott
lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot,
ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik a lakás
nagyságáról
Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a
tulajdonosnak,
haszonélvezőnek,
bérlőnek,
albérlőnek, aki a lakásban lakik. Lakásfenntartási
támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számáról.
A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól és a
megállapított támogatást természetbeni formában
nyújtja az önkormányzat: kölcsön törlesztésként a
pénzintézet felé, közüzemi díjak és lakbér esetén a
szolgáltatást végzőnek kell folyósítani.
NORMATÍV
LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS:
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a
személy, akinek a háztartásában az 1 fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az

öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb
összegének a 250%-át, 2011. évben 71.250,-Ft-ot és
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a
fogyasztási egységek összegének hányadosával.
A
lakásfenntartási
támogatás
tekintetében
fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a.) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma
1,0,
b.) a háztartás második nagykorú tagjának
arányszáma 0,9,
c.) a háztartás minden további nagykorú tagjának
arányszáma 0,8,
d.) A háztartás első és második kiskorú tagjának
arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás a)-c) pontja szerinti tagja magasabb
összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül, vagy d) vagy e) pontja
szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe
vett arányszám 0,2-del növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként
nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és
a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel
figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az 1 négyzetméterre jutó elismert
költség szorzata. Az 1 négyzetméterre jutó elismert
költség összegét az éves központi költségvetésről
szóló törvény határozza meg.
Az Szt. szabályozza a normatív lakásfenntartási
támogatás esetében maximálisan elismert
lakásnagyságot:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b)
ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a
háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a
háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy
személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban
megjelölt lakásnagyság és minden további személy
után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Mértéke az elismert költségtől és az 1 főre jutó
jövedelemtől függ.
HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS:
Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg
annak a személynek, akinek a háztartásában az
1fogyasztási egységre számított havi jövedelem az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át
nem haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás
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elismert költsége a háztartás havi összjövedelmének
30%-át eléri.
Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert
lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 nm, b) ha
a háztartásban két személy lakik 65 nm, c) ha a
háztartásban három személy lakik 75 nm, d) ha a
háztartásban négy személy lakik 85 nm, e) ha négy
személynél több lakik a háztartásban a d) pontban
megjelölt lakásnagyság és minden további személy
után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott
lakás nagysága
A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó
összege: a lakásfenntartás elismert havi költségének
10%-a 100 Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb
2.500 Ft-nál.
A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem
vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve
vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a
b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál,
amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek,
a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt
időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi
átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység
időtartama alapján kell kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell
hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi
rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve,
hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 25/2011. (VI. 30.)
számú önkormányzati rendelete a
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III.
30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény
103/B.
§-ában
kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.

2011. JÚNIUS 29.

§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III.
30.)
önkormányzati
rendelet
(a
továbbiakban: SZMSZ) 48. § (6)
bekezdése
helyébe
a
következő
rendelkezés lép:
„(6) A jegyző a (8) bekezdésben
meghatározott kivételekkel társadalmi
egyeztetésre bocsátja a rendelettervezetet.”
2. § Az SZMSZ 48. §-a a következő (8)
bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani
a
költségvetési
rendelet
tervezetét, a zárszámadásról szóló rendelet
tervezetét, az önkormányzat szervezeti és
működési szabályairól szóló rendelet
tervezetét
és
ezek
módosításainak
tervezetét,
valamint
azt
a
rendelettervezetet,
amelynek
sürgős
elfogadásához
kiemelkedő
közérdek
fűződik.”
3. § Az SZMSZ a következő 48/A. és
48/B. §-sal egészül ki:
„48/A. § (1) A 48. § (6) bekezdésében
említett társadalmi egyeztetés formája a
hivatal.szentgotthard.hu
honlapon
(a
továbbiakban:
honlap)
megadott
elérhetőségen
keresztül
biztosított
véleményezés.
(2) A társadalmi egyeztetésre bocsátott
tervezetet legkésőbb a képviselő-testület
tagjainak történő megküldéssel egyidejűleg
a
honlapon
a
„Rendelettervezetek
véleményezése” menüpontban közzé kell
tenni. A tervezettel együtt általában közzé
kell tenni a hozzá tartozó előterjesztés
szövegét, benne a jogalkotásról szóló
törvényben meghatározott indokolást és
előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját.
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(3) A polghiv@szentgotthard.axelero.net
elektronikus
levélcímen,
melyet
a
honlapon külön is fel kell tüntetni, a soron
következő
képviselő-testületi
ülést
megelőző első bizottsági ülés napján 8
óráig bárki véleményt nyilváníthat a
társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából
közzétett tervezetről. Kivételes esetben a
jegyző ettől eltérő, ennél hosszabb
időtartamot is meghatározhat.
(4) A név és szentgotthárdi lakcím vagy
szentgotthárdi
székhely
vagy
szentgotthárdi telephely feltüntetése nélkül
beérkezett véleményeket, valamint a nem
valós szentgotthárdi címmel érkezett
véleményeket
azok
figyelembevétele
nélkül törölni kell.
(5) A jegyző a véleményező nevét,
elektronikus levélcímét és lakcímét vagy
székhelyét vagy telephelyét - a 48/B. § (1)
bekezdése szerinti összefoglaló elkészítése
céljából - legkésőbb a társadalmi
egyeztetésre bocsátott tervezet Képviselőtestület általi megtárgyalását követő napig
kezeli, azt rajta kívül csak a Képviselőtestület tagjai tekinthetik meg.
(6) A véleményező adatainak kezeléséhez
szükséges hozzájárulást a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt
vélelem szerint az (5) bekezdésben foglalt
adatkezelések tekintetében megadottnak
kell tekinteni. Erről a véleményezőt a
honlapon tájékoztatni kell.
48/B. § (1) A jegyző mérlegeli a
beérkezett véleményeket, és azokról,
valamint az elutasított vélemények
esetében
az
elutasítás
indokairól
összefoglalót készít, amit a képviselőtestületi ülésen az adott napirendi pont
elején, a bizottságok javaslatait követően
ismertet.
(2) A beérkezett vélemények kapcsán a
véleményezők felé a jegyzőt egyedi
válaszadási kötelezettség nem terheli.
(3) A beérkezett véleményeket a képviselőtestület
tagja
részére
kérésére
hozzáférhetővé kell tenni.”
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4. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép
hatályba, és 2011. július 2-án hatályát
veszti.
Kihirdetve: 2011. június 30-án.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
165/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megismerte a települési
esélyegyenlőségi programra vonatkozó
szabályozást, a jelenlegi helyzetet. Felkéri
a polgármestert, hogy a szabályozás
változása függvényében tájékoztassa a
Képviselő-testületet
a
települési
esélyegyenlőségi program elkészítésével
kapcsolatos teendőkről.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Huszár Gábor polgármester

166/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
A
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete „A
szakképzés jövője - különös tekintettel az
Ipari
Park
fejlesztéseire”
tárgyú
beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatóját, hogy évente kétszer
(december és június hónapban) számoljon
be arról, hogy a szakképzés terén milyen
együttműködés folyik az Ipari Park
vállalataival,
üzemeivel,
milyen
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feladatokat kell megoldaniuk a jövőre
tekintettel.
Határidő: beszámolásra először
decemberi testületi ülés
Felelős: Bedics Sándor igazgató

2011.

3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kezdeményezi a SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnázium
vezetésénél,
hogy
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az
Ipari Parkban működő üzemekkel annak
érdekében, hogy a vállalkozások számára
szükséges
dolgozók
képzésénél
a
gimnázium is vállalhasson szerepet
Határidő: azonnal
Felelős: SZOI igazgatója
167/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Sportkoncepciója
2011.
című
dokumentumot az Előterjesztés 2. számú
melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Beszámoló 2013. júniusi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
168/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete az
intézményi napelemes villamos energia
termelő
rendszerek
telepítését
a
következők szerint támogatja:

Az önkormányzat indulni kíván a
KEOP-2011-4.2.0-A pályázaton napelemes
rendszer(ek) telepítésére vonatkozóan az
önkormányzat
illetve
a
Többcélú
Kistérségi társulás intézményeinél a
következő helyeken:
III. Béla Szakképző és Kollégium épületei,
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SZOI Széchenyi István 5-8. Évfolyamos
Tagintézmény épülete,
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium
épülete,
SZOI Arany János 1-4. Évfolyamos
Tagintézmény épülete,
Rendelőintézet Szentgotthárd épülete,
SZEOB Játékvár Óvoda és a Bölcsőde
épületei
Móra Ferenc Városi Könyvtár épülete,
Színházépület
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
kezdődjön el Ajánlatkérési/ közbeszerzési
eljárás előkészítése a projektkiírásnak
megfelelően.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Virányi Balázs energetikus
169/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Beszámoló az
oktatási
intézmények
2010/2011-es
tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű
képzés tapasztalatait. Tájékoztató a
SZEOB átszervezett oktatási intézmény
egy éves tapasztalatairól.” c. beszámolót
megismerte és elfogadja, illetve a
kistérségi
fenntartású
intézmények
esetében
elfogadásra
ajánlja
a
Szentgotthárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
170/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde magasabb vezetői
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(igazgatói ) beosztásának 2011. augusztus
1. napjától 2016. július 31. napjáig történő
ellátásával Kovács Tiborné, Szentgotthárd,
Arany J. u. 19. sz. alatti lakost bízza meg.
Határidő: Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának 2011. június 29-i ülése
Felelős: Huszár Gábor polgármester
171/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete abban az esetben, ha a
pályázó
a
kinevezéshez
szükséges
szavazatot nem kapja meg, javasolja
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának,
hogy a Szentgotthárd és Kistérsége
Oktatási Intézmény magasabb vezetői
(igazgatói) beosztásának 2011. július 16.
napjától 2012. július 15. napjáig a jelenlegi
megbízott igazgató, Balogh Rozália Éva
igazgatói megbízását hosszabbítsa meg.
Határidő: a közlésre a Szentgotthárd Város
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának 2011. június 29-i
ülése
Felelős: Huszár Gábor polgármester
172/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási
Intézmény Alapító Okiratának módosítása
kapcsán
hozott
134/2011.
számú
Képviselő-testületi határozat 1.2) pontját
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási

2011. JÚNIUS 29.

Intézmény
Alapító
Okiratának
az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
módosításait, továbbá az egységes
szerkezetbe
foglalt
szövegét
az
Előterjesztés 3. számú melléklete szerint
jóváhagyja. Felkéri a Pénzügyi Irodát a
törzskönyvi
nyilvántartásban
történő
átvezetés kezdeményezésére.
Határidő : azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
173/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium kérelmet elfogadja, és
engedélyezi, hogy a 2011/2012-es tanévtől
a szakközépiskolai képzésben a 10.
évfolyamon az „A” osztályt megbontsa egy
25 fős vendéglátó és egy 20-22 fős
informatikai szakirányú osztályra azzal,
hogy az osztálybontáshoz a fenntartó külön
anyagi fedezetet nem biztosít, valamennyi
ennek kapcsán felmerülő költséget az
intézmény 2011. évi költségvetésében
tervezettek alapján kell kigazdálkodni.
Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató
közlésért: Gábor László irodavezető
174/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Történelmi
Napok
2011.
rendezvénysorozat
program
–és
költségvetés tervezetét az Előterjesztés 1.
és 2. számú melléklete szerint megismerte
és elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
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2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat
2011. évi költségvetésében tervezett és
elfogadott Pannon Kapu Kulturális
Egyesület rendezvénykeret címén lévő 1
millió forintos összeg átutalható a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület részére azzal,
hogy az Egyesület azt a Történelmi Napok
rendezvényeire használhatja fel úgy, hogy
az összeg felhasználásáról az Egyesület
elszámol az Önkormányzat felé.
Határidő: utalásra július 28., elszámolásra
augusztus 05.
Felelős: Kiss Éva elnök
Jakabné Palkó Edina irodavezető
3.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
augusztus
20-i
rendezvények
programtervezetét az Előterjesztés 4.
számú melléklete szerint megismerte és
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
175/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Előterjesztés 1.
számú mellékletét képező „Együttműködési
megállapodás a helytörténeti feladatok
ellátására” megállapodást megismerte és
elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a
Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
176/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
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1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Civil- és városrészi
alap keret terhére
a) a Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi
Területi Szervezete 2011. július 25-29.
között 5 napos „Lurkók” nyári napközis
tábor megszervezéséhez 50.000.- Ft-tal
járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. augusztus 15.;
b) az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 2011.
június 21-25. és 2011. július 4-8. között
megrendezendő
zalabéri
táborához,
valamint a 2011. július 16-20. közötti
őrségi vándortábor megszervezéséhez
100.000.- Ft támogatást nyújt,
elszámolási határidő: 2011.augusztus 15.;
c) a Galagonya Szívklub által 2011
szeptemberében
rendezendő
Szív
Világnapja egészségügyi szűrővizsgálathoz
szükséges tesztcsíkok vásárlását 25.000.Ft-tal támogatja,
elszámolási határideje: 2011. október 31.;
d)
a
Szentgotthárdi
Sportbarátok
Egyesülete keretén belül versenyző Koszár
Zsolt futó 2011. évi felkészüléséhez
80.000.- Ft összeggel járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. december 15.;
e) az SZVSE Vossen-Szentgotthárd
Futószakosztály által 9. alkalommal
megrendezendő
Szentgotthárdi
Csata
Emlékfutás feliratozott emlék pólóinak
megvásárlásához 80.000.-Ft Ft támogatás
nyújt azzal a kitétellel, hogy a feliratozott
emlékpólókra a logó alá vagy fölé a
„Szentgotthárd” felirat felkerüljön..
elszámolási határidő: 2011. augusztus 15;
f) az SZVSE Kölyök FC 2011. június 913-ig Milánóban a nemzetközi tornán való
részvétel utazási költségeihez 60.000.- Ft
támogatást nyújt,
elszámolási határidő: 2011. július 15.;
g) a Polgárőr Egyesület
Fesztiválon,
a
Történelmi

Hopplá
Napok,
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Csatafutás, augusztus 20-i rendezvényeken
való segítő közreműködését 30.000.- Ft-tal
támogatja,
elszámolási határidő: 2011. szeptember
15.;
h) a Magyarországi Szlovének Szövetsége
augusztus 8-18. között megrendezendő 10.
jubileumi
Nemzetközi
Művésztelep
költségeihez 100.000.- Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. szeptember
15.;
i) a Nyugdíjas Klub Békefi Antal
Népdalkörének a 2011. június 18-án
Táplánszentkereszten
megrendezendő
Megyei Kórustalálkozón való részvétel
buszköltségéhez 20.000.- Ft-tal járul
hozzá,
elszámolási határidő: 2011. június 30.;
j) a Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért
Egyesület 2011. szeptember 24-én
Kőszegen megrendezésre kerülő Kőszegi
Szüret Nemzetközi Fúvóstalálkozón való
részvételének buszköltségéhez 45.000.- Fttal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. október 15.
Határidő:
támogatási
szerződések
megkötésére a Szabályzat 12. pontját
figyelembe véve: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd című folyóirat további
megjelenését 200.000.- Ft összeggel
támogatja. Ennek forrása – az eddigiekkel
azonos módon – a képviselői tiszteletdíjak
felajánlásából rendelkezésre álló összeg.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
177/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Evangélikus
Egyházközség támogatási kérelmét a 2012.
évi jubileumi ünnepséghez, a templom
felújításához úgy támogatja, hogy javasolja
az Egyházközségnek erre pályázati
lehetőségek keresését és amennyiben erre
pályázati forrás elérhető, amelyen nyertek
vagy belátással nyernek rajta, akkor az
önkormányzat legfeljebb az önrész erejéig
támogatást nyújt. A 2012. évi költségvetési
tárgyalásnál a képviselő-testület visszatér
erre a kérésre.
Határidő:
2012.
évi
költségvetés
tárgyalása.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
178/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
csatlakozik a 2011. szeptember 16. és 22.
között megrendezésre kerülő Európai
Mobilitási
Hét
rendezvényhez.
A
Képviselő-testület az Előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti, a „Mobilitási
Hét Kartája” c. dokumentum aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri a Pannon Kapu Kulturális
Egyesületet, hogy a szentgotthárdi oktatási
intézmények valamint a város érdeklődő
civil szervezeteinek bevonásával 2011.
szeptember 16-22. között szervezzen
programokat a „Közlekedj Okosabban!”
jelmondat szellemében.
Határidő : azonnal
Felelős : Kiss Éva elnök
Balogh Éva mb. intézményvezető

IX. ÉVFOLYAM

6. SZÁM
20

3.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri a Műszaki Irodát, hogy az
Autómentes
Nap
feltételeinek
megteremtésében
a
Pannon
Kapu
Kulturális Egyesület szervező munkáját
segítse.
Határidő : azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
179/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
az
Önkormányzat
jelenleg
hatályos
folyószámla hitelkeret szerződésének két
hónapos technikai prolongációjához. A
Képviselő-testület
275.000
e/Ft
folyószámlahitel
és
kapcsolódó
munkabérhitel
keret
tekintetében
felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a szerződésmódosítás ügyében
eljárjon. A folyószámla hitelkeret-, és
kapcsolódó munkabér hitelkeret szerződést
2011. szeptember 26-ig engedélyezi
megkötni.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a hitelt
és annak költségeit az Önkormányzat
2011. évi költségvetésében megtervezte,
azokat esedékességkor megfizeti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
180/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzati
Közszolgáltató
Vállalat
(9970
Szentgotthárd, Füzesi u. 8.) kérelmét
támogatja,
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata készfizető kezességet
vállal az Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalat által felveendő 16.000 e/Ft
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összegű folyószámlahitel
visszafizetésére.

és

járulékai

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Vass József Igazgató
181/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
könyvvizsgálói
feladatok ellátására kiírt pályázat kapcsán a
Rating & Audit Kft. pályázatát elfogadja,
és megbízza a könyvvizsgálói feladatok
ellátásával egyben felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a 2011. július 1. 2015. június 30. közötti időszakra
vonatkozóan könyvvizsgálói szolgáltatási
szerződést kössön a pályázati felhívásban
és a pályázatban foglalt feltételek szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
182/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
kezdeményezi
a
Magyar Állam tulajdonában és az MNV
Zrt illetve az Önkormányzati és
területfejlesztési minisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
vagyonkezelésében levő Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11. alatti Polgármesteri
Hivatal megnevezésű volt kolostorépület
(szentgotthárdi 26. helyrajzi számú)
ingatlan ingyenes tulajdonba adását
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
részére.
Határidő: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető
183/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Kulturális, Közművelődési Koncepciója
2011-2015. dokumentumot az előterjesztés
1. számú melléklete szerint az alábbi
kiegészítésekkel
elfogadja:
a
Koncepcióban az 1. számú melléklet IV. 3.
Közművelődés
színterei
Szentgotthárdon részben bevonandó
színtérként javasolja megjelölni a Jó
Pásztor (Brenner) kápolnát és környékét,
ennek
kapcsán
tárgyalások
kezdeményezését javasolja és felkéri a
polgármestert, hogy ehhez rövid időn belül
kezdjen tárgyalásokat a Brenner János
Közalapítvány vezetésével, Rimfel Ferenc
Plébánossal
illetve
Veress
András
Püspökkel és minden érintettel, aki ezt a
gondolatot pozitívan tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
184/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a
Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi
Igazgatósággal
közösen
konzorciumi pályázatot nyújtson be a
NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és térségi
jelentőségű
vízvédelmi
rendszerek
fejlesztése
c.
konstrukciójára.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
konzorciumi szerződés aláírására. A
Képviselő-testület úgy határoz, hogy
kezdődjön el a közös konzorciumi pályázat
előkészítése, és Szentgotthárd Város
Önkormányzata
a
Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Igazgatósággal közösen közbeszerzési
eljárást
írjon
ki
az
előkészítési
tevékenységekre vonatkozóan.
Határidő: 2011. november 2.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Városfejlesztési és
Pályázatkezelő Csoport
185/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete felkéri a városi
energetikust és a polgármesteri hivatalt, a
Vörösmarty Gimnáziumnak helyet adó
Szentgotthárd, Széll K. tér 1. alatti épület
fűtési
rendszerének
biztonságos
működtetése érdekében kezdeményezze
beszerzési eljárás kiírását az intézmény
kazánházának
korszerűsítésére;
a
jelenleginél lényegesen jobb hatásfokú új
hőtermelő berendezés beszerzésére és
működtetésére úgy, hogy a szolgáltató felé
a szolgáltatás ellenértékét jelentős részben
az elért megtakarításokból beépítésével
lehessen finanszírozni.
Határidő: a beszerzés kiírására azonnal
Felelős: Vadász József a Közbeszerzési
Bizottság Elnöke
Huszár Gábor polgármester
Virányi Balázs városi energetikus
Fekete Tamás műszaki irodavezető
186/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
abban az esetben, ha az "Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrással
kombinálva (KEOP-2011-4.9.0)" című
pályázati konstrukció várhatóan újra
megnyitásra kerül, a SZOI Általános
Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama
intézmény energiahatékonysági felújítását
célzó pályázat benyújtásához szükséges
költségkalkulációk
és
tanulmányok
elkészítésére, továbbá tervezési feladatok
ellátására beszerzési eljárás lefolytatására
kerüljön sor a Szentgotthárd és térsége
Többcélú Kistérségi Társulásnál az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező
ajánlattételi felhívás megküldésével, azzal,
hogy:
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Szentgotthárd
Város
Önkormányzata az ajánlattételi felhívásban
meghatározott I. ütem teljesítésével járó
költségeket
biztosítja
a
Társulás
költségvetésében,

a költségkalkulációk és a megjelenő
pályázati felhívásban foglalt feltételek
ismeretében később hoz döntést a pályázat
benyújtásáról.

3)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
2012. évi pályázati alap terhére –
biztosítja a Rendelőintézet Szentgotthárd
(Szentgotthárd, Hunyadi út 16.) részére a
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
c., Kódszám: NYDOP-5.2.1./C-11 pályázat
benyújtásához
szükséges
önrészt
2.223.000,- Ft összeghatárig.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester/elnök
Fekete Tamás irodavezető
Gábor László irodavezető

Határidő: azonnal
Felelős:
Mesterházy
Mária
intézményvezető
főorvos
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

187/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Rendelőintézet
Szentgotthárd - konzorciumi tagként - részt
vegyen a „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése” c., Kódszám: NYDOP5.2.1./C-11 pályázat benyújtásában.
Határidő: azonnal
Felelős:
Mesterházy
Mária
intézményvezető
főorvos
Huszár Gábor polgármester
2)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rendelőintézet
Szentgotthárd
(Szentgotthárd, Hunyadi út 16.) szám alatti
épület tetőterének az 1. pontban
megfogalmazott
pályázaton
való
indulásnak megfelelően az engedélyezési
színtű építész tervek, villamos, gépész
szakági kiviteli tervek elkészítésére
560.000.-Ft + Áfa, azaz bruttó 700.000.Ft összeget biztosít a 2011. évi
költségvetés tervezési keretének terhére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Fekete Tamás műszaki irodavezető
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

4)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert az 1.
pontban
megfogalmazott
pályázat
keretében a konzorciumi megállapodás
ellenjegyzésére a 2. számú melléklet
szerint, illetve a fejlesztéssel érintett
ingatlan
Tulajdonosi
nyilatkozatának
aláírására a 3. számú melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős:
Mesterházy
Mária
intézményvezető
főorvos
Huszár Gábor polgármester
188/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárd
igazgatási területén lévő Ipari Park I- és II.
ütemű területén lévő, ipari, gazdasági,
kereskedelmi
szolgáltatói
terület
felhasználás céljára ( a szabályozási terven
megállapított övezeti besorolás szerint)
területek
belterületbe
vonását
kezdeményezi.
Belterületbe kell vonni a vállalkozói
területeken túl, a tömbterületen belüli
közút és közárok területeket. A
belterületbe vonandó területeket az 1.
számú melléklet tartalmazza.
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Nem kerül belterületbe az I. ütemű
területen a záportározó, a véderdő, a
gazdasági erdőként megjelölt terület, a II.
ütemű területrészen a közműsávként
kijelölt terület.
Határidő: Földmérői árajánlat bekérése 15
napon belül.
Az elfogadott árajánlat ismeretében a
munkálatok megrendelése soron kívül.
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
1. számú melléklet:
I.

ütemű területrészen:
222/3,0222/4, 0222/6,
0222/7,0222/8,0222/9, 0222/10,
0225, 0227, 0228/2, 0229/4,
0229/15, 0229/16, 0229/17, 0277/1,
0277/2, 0278, 0281/3, 0281/4,
0281/6, 0281/8, 0281/9, 0283 hrszú ingatlanok.

II. ütemű területrészen:
0250/7, 0250/8, 0250/9, 0261/13,
0261/14, 0261/15, 0261/16,
0261/18, 0261/19, 0256/5, 0268/3,
0268/4, 0268/5, 0268/7, 0268/8,
0269/9, 0269/24, 0269/26, 0269/28,
0269/30, 0269/34, 0269/35,
0269/36, 0269/38- 0269/39,
0269/42, 0269/43, 0269/44,
0269/45, 0274, 0299/44, 0332/1,
0336/
189/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti,
1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2
szobás komfortos lakást újra értékesíti,
6.500.000.- Ft-os vételárral újra meghirdeti
értékesítésre.
Pályázatok beérkezési határideje: 2011.
augusztus 15.
A pályázatok elbírálásának határideje a
2011. augusztusi testületi ülés.
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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.
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
ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és
feltételeiről a kiíró értesítést küld.

IX. ÉVFOLYAM

6. SZÁM
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Ha eredményes pályázat esetén a
legmagasabb árat ajánló nem köt
szerződést, a soron következő legjobb
ajánlatot adóval köt szerződést az eladó ha az ajánlat eléri az irányárat.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal
190/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem járul hozzá a
Szentgotthárd, József A. u. 19. I/6. szám
alatti 1337/A/6 hrsz-ú lakás 59 m2
alapterületű, 2 szobás komfortos lakás jelenlegi bérlő - Török Lászlóné
Szentgotthárd, József A. u. 19. I/6. szám
alatti lakos részére történő értékesítéséhez.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
191/2011. 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 m2 alapterületű komfortos lakást
üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a
helyben szokásos módon / Városi TV,
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi
honlap) ismételten meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti
díj: nettó 1.050.- Ft/m2/hó + ÁFA.

2011. JÚNIUS 29.

A bérlet időtartama határozatlan 3 havi
felmondási határidővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2011.
augusztus15.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2011. augusztusi 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 2012. március 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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