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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

12/2011. (III. 31.) ÖKT r. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.)  4. 

    számú önkormányzati rendelet módosítása. 

 

13/2011. (III. 31.) ÖKT r. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995.   4. 

    (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet mó- 

dosítása. 

 

14/2011. (III. 31.) ÖKT r. A temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000.  5. 

    (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosí- 

    tása. 

 

15/2011. (III. 31.) ÖKT r. Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatáról  6. 

    valamint szabályozási tervéről szóló egységes 

    szerkezetbe foglalt 28/2007. (IX. 27.) számú 

    önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

60/2011. (III. 31.)  Értékelés az Önkormányzat 2010. évi gyermek-  7. 

    védelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 

 

61/2011. (III. 31.)  Az Önkormányzat és a civil szerveztek együtt-  7. 

    működése – beszámoló a 2010. évi munkáról, 

    tapasztalatokról, lehetőségek a 2011. évben. 

    A 2011. évi cselekvési terv elfogadása. 

 

62/2011. (III. 31.)  Önkormányzati megtakarítási program, 2011.  8. 

  évi közbeszerzési terv. 

 

63/2011. (III. 31.)  A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium elvi  8. 

  hozzájárulás kérése és Alapító Okirat módosí- 

  tása. 

 

64/2011. (III. 31.)  A Vasi TISZK 2011. évi költségvetése.   9. 
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65/2011. (III. 31.)  Oktatási intézményekben 2011/2012. tanévben  9. 

  indítható csoportok száma, illetve ezek maximá- 

  lis létszámának meghatározása. 

 

66/2011. (III. 31.)  Támogatási kérelmek a Civil- és városrészi   10. 

  alapból. 

 

67/2011. (III. 31.)  Támogatási szerződések jóváhagyása.   11. 

 

68/2011. (III. 31.)  A mozit üzemeltető vállalkozó kérelme – izzócsere. 12. 

 

69/2011. (III. 31.)  Támogatási kérelem a Pável Ágoston Múzeum  12. 

  felújításához. 

 

70/2011. (III. 31.)  Pro 28 Kft Vasi Mozaik magazinműsorának támo-  12. 

  gatási kérelme. 

 

71/2011. (III. 31.)  Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti  12. 

  díjának felhasználása. 

 

72/2011. (III. 31.)  A 2011. évi képviselő-testületi, állandó bizottsági  13. 

  munkaterveinek módosítása. 

 

73/2011. (III. 31.)  Tag delegálása a Vas megyei szociálpolitikai  13. 

  kerekasztalba. 

 

74/2011. (III. 31.)  Bírósági ülnökök delegálása.     13. 

 

75/2011. (III. 31.)  VASIVÍZ Zrt Felügyelő Bizottságába tag dele-  13. 

  gálása. 

 

76/2011. (III. 31.)  Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulla-  14. 

  dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. 

  évi tevékenységéről. 

 

77/2011. (III. 31.)  RES Zöldenergia Kft kérelme.    14. 

 

78/2011. (III. 31.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-  14. 

  tások térítési díja. 

 

79/2011. (III. 31.)  Gépjármű igazgatás ellenőrzése a Polgármester  14. 

  Hivatalban. 

 

80/2011. (III. 31.)  Normatíva ellenőrzés a szentgotthárdi intézmé-  14. 

  nyekben. 

 

81/2011. (III. 31.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011.  15. 

  évi külkapcsolati terve. 
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82/2011. (III. 31.)  A rábafüzesi városrészi temetőben lévő, a második  15. 

  világháború után kitelepített német nemzetiségűek 

  hátramaradt családi sírhelyeinek külön védelemben 

  részesítése. 

 

83/2011. (III. 31.)  Háziorvosi rendelők komplex akadálymentesítése és 15. 

  energia-hatékony felújítása NYDOP-2009-5.2.0/A. 

  pályázat keretében. 

 

84/2011. (III. 31.)  Iskolai és sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása, 15. 

  pályázati lehetőség. 

 

85/2011. (III. 31.)  Európa Nap Szentgotthárdon.    16. 

 

86/2011. (III. 31.)  Földhasználati szerződés módosítása.   16. 

 

87/2011. (III. 31.)  Ingatlanvásárlás (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság). 16. 

 

88/2011. (III. 31.)  Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. fszt. 1. szám  16. 

  alatti lakás hasznosítása. 

 

89/2011. (III. 31.)  A Gotthárd-Therm Kft kérelme.    17. 

 

90/2011. (III. 31.)  A St.Gotthard Spa & Wellness fürdő ellenőrzése.  17. 

 

91/2011. (III. 31.)  Pályázati lehetőségek.     17. 

 

92/2011. (III. 31.)  Törvényességi észrevétel megtárgyalása.   18. 

 

93/2011. (III. 31.)  Pályázati lehetőség a 7/2011. számú BM rendelet  18. 

  alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. MÁRCIUS 30. 

 4 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének 12/2011. (III. 

31.) számú önkormányzati rendelete a 

lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29) 

ÖKT r. 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.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő – testületének   

a lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.29) ÖKT  rendelete (Továbbiakban 

R.)  2/A.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi 

szövegrész lép:  

 „(1) A szociális helyzete alapján jogosult 

az önkormányzati lakásra az: 

akinek a családjában- a vele együtt költöző 

illetve közös háztatásban élő családtagokat 

számítva- az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem nem haladja meg a 

mindenkori sajátjogú öregségi 

nyugdíjminimum 2,3 szeresét és a vele 

együtt költöző  családtagok- ingatlannal 

vagy nagyértékű személygépkocsival nem 

rendelkeznek, kivéve a külterületi és a 

haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha 

a vagyontárgyak együttes értéke a 

2.500.000-Ft-ot meghaladja.” 

 

2.§ A R. 21.§-a a következő szövegezésre 

változik: 

„(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő 

és bérbeadás útján hasznosított lakások 

bérlői kötelesek megtéríteni a bérbeadó 

által kifizetett üzemeltetési költséget.  

(2) Az üzemeltetési költséget a bérbeadó 

állapítja meg társasházban lévő 

önkormányzati bérlakás esetén úgy, hogy a 

társasházban megállapított, az 

önkormányzati bérlakásra eső  közös 

költségből levonja a felújítási költség 

címén fizetendő összeget és a fennmaradó 

részt köteles a bérlő megfizetni.  

(3) Az olyan bérlakásnál, mely nem 

társasházzá nyilvánított ingatlanban van, 

ott az épület tényleges üzemeltetési 

költségét kell az önkormányzati bérlakások 

alapterülete arányában felosztani és a 

bérlőknek ezt az összeget kell 

megfizetniük.  

(4) A (3) bekezdés szerinti üzemeltetési 

költségbe a következő költségelemek 

tartoznak bele: közös áramdíj, közös vízdíj, 

kéményseprési díj, lépcsőház-takarítás 

költségei, biztosítási díj, költségosztók 

elszámolásának díja, rágcsálóirtás, 

karbantartási munkák költsége. 

 (5) Az üzemeltetési költséget a bérbeadó 

írásban közli a bérlővel, egyúttal 

meghatározza a befizetési határidőt is. 

(4) Az üzemeltetési költséget meg nem 

fizető bérlővel szemben a lakbérek nem 

fizetése esetére vonatkozó eljárási 

szabályok az irányadók.  

 

3.§ A R. 21. §-ának számozása 22. §-ra 

változik 

 

4.§ Záró rendelkezések 

(1) A R. egyebekben változatlanul 

érvényes. 

(2) Ez a rendeletmódosítás  2011. április 

01. napján lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2011. március 31-én. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 13/2011. (III. 31.) 

számú önkormányzati rendelete a 

lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. 

(IV. 27.) 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: 
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1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő a lakbérek 

megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) 

ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet). 

4. §. (1) bekezdése helyébe a következő 

szöveg lép: 

 

„(1) Szociális alapon bérbe adott 

lakások esetén a havi lakbér általános 

mértéke 147.- Ft/m
2
, ha az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg 

a mindenkori sajátjogú öregségi 

nyugdíjminimum 2,3-szeresét.  

2.§ A Rendelet 4. §. (2) bekezdése  

helyébe a következő szöveg lép: 

(2) Költségelven bérbe adott lakások 

esetén (amennyiben az egy főre jutó havi 

nettó átlagjövedelem meghaladja a 

mindenkori sajátjogú öregségi 

nyugdíjminimum 2,3-szeresét), a havi 

lakbér általános mértéke a következő 

korrekciókkal módosul: 

 

Amennyiben a jövedelmi határok 

a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket 

meghaladják 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti 

lakbérhez képest: 

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 % 

10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 % 

Több, mint 20.000.-     Ft-tal  100 % 

 

3-§ A Redeleta 7. §-a a következő (3) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A bérbeadó a bérlővel a megváltozott 

lakbért a módosítástól számított 15 napon 

belül közli.” 

 

4.§ A Rendelet 8.§-a a következők 

szerint módosul: 

 

„8. § A Bérlő által fizetendő üzemeltetési 

költség mértéke a 2011. évben a 

bérlakásra megállapított tényleges 

üzemeltetési költség 1/3 része, 2012. 

évben a bérlakásra megállapított tényleges 

üzemeltetési költség 2/3 része, 2013. évtől 

a bérlakásra megállapított tényleges 

üzemeltetési költség 100%-a.” 

 

5.§ Záró rendelkezések 

(1) A Rendelet egyebekben 

változatlanul érvényes. 

(2) Ez a rendeletmódosítás  kihirdetése 

napján lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2011. március 31-én 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2011. (III. 31.) számú önkormányzati 

rendelete 

a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a temetőkről és 

temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) 

számú ÖKT rendeletének módosításáról. 

 

A rendelettervezet kiegészül azzal:  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 

44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában  

kapott felhatalmazás és A temetőkről és 

temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. 

Törvény alapján a következőket rendeli el 

 

1.§ A 35/2000. (X.26) számú ÖKT. 

Rendelete (továbbiakban: R.) 2. számú 

melléklete helyébe a jelen rendelethez 1. 

számú mellékletként csatolt „A 35/2000. 

(X. 26.) ÖKT rendelet 2. számú 

mellékletéről” megnevezésű mellékletet 

lép: 

 

2.§ Záró rendelkezések 
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 (1) A R. többi egyebekben változatlanul 

marad. 

 (2) Jelen rendelet 2011. április 01-én lép 

hatályba. 

 

Kihirdetés napja: 2011. március 31-én. 

 

1. számú melléklet Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének  

a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a temetőkről és 

temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) 

számú ÖKT rendeletének módosításáról 

szóló 14/2011. (III. 31.) számú 

rendeletéhez 

 

„A 35/2000. (X.26.) ÖKT rendelet 2. 

számú mellékletéről: 

 

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, 

síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, 

felújítás, tisztítás, betűvésés, 

vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést 

végzők)  

 

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési 

munkák esetén: 1.200.-Ft/nap 

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák 

esetén: 1.750.-Ft/nap 

 

Létesítmények igénybevételi díja:  

Létesítmény használati díj: 10.000,- 

Ft/temetés 

 

Egyéb díjak: 

Felügyeleti díj (9. § (1) bek. esetén): 

5.000,- Ft / alkalom 

Felügyeleti díj temetés alatt: 5.000,- Ft / 

temetés 

Felügyeleti díj munkanapokon kívüli 

temetés esetén koporsós temetésnél 

12.000.- Ft/alkalom 

urnás temetésnél 8.400.- Ft/alkalom 

hűtő használati díj 500.- Ft/nap. 

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek 

meghatározott temetőn belüli szolgáltatás 

árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Megnevezés Mennyiség 

Sírásás díja 17.600,- Ft/alkalom 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő--testületének 15/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelete 

a  Szentgotthárd Város helyi építési 

szabályzatáról valamint szabályozási 

tervéről szóló egységes szerkezetbe foglalt 

28/2007 (IX. 27) számú ÖKT rendelet 

módosításáról. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. §. (1) bekezdése, az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvényben, továbbá az 
Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi 
rendeletet alkotja  

 
1.§ (1) A Szentgotthárd Város helyi építési 

szabályzatáról valamint szabályozási tervéről 

szóló egységes szerkezetbe foglalt 28/2007 
(IX. 27.) rendelet (a továbbiakban Rendelet)  

26.§. (1) bekezdés e) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

„e) Az oldal-, és hátsókert mérete legalább 

10m legyen, amelyből a telekhatár melletti 

5,0m-es sáv minimum 50%-a zöldfelületként 

tartandó fenn.” 

 

(2) A Rendelet 26.§. (1) bekezdés j) pontja j (A 
működéshez szükséges előírt számú gépkocsi 

elhelyezését és a rakodóhelyeket telken belül 

kell megoldani).a következők szerint egészül 

ki:  ki: 

„ A parkolókat az egyéb jogszabályban előírt 

számú, habitusú és korú fák ültetésével 

fásítani kell.” 
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(3) A Rendelet 26.§. (1) bekezdése a 

következő (k) ponttal egészül ki: 
 

„k) Az övezet területén használatba vételi 

engedély csak a telekhatár melletti sáv és a 

parkolók fásításának megléte esetén adható 

ki.” 

 

2.§ (1) A Rendelet 32.§. (Tűzvédelem) (3), (4), 
(5) és (6) bekezdése hatályát veszti.  

(2) A Rendelet  32. §-a az alábbi (3) 

bekezdéssel egészül ki:: 

„(3) Az Ipari Park oltóvíz ellátása érdekében 

a) A park területén tevékenységet végző cég, 

szervezet telephelyén az oltáshoz szükséges 

vízellátást biztosítani lehet vízhozam-mérési 

vizsgálattal igazolt és érvényes 

felülvizsgálattal rendelkező tűzcsap(ok) 

figyelembe vételével, amelyek megközelítési 

útvonalon mérve 100 méteren belül 

találhatóak és a mérések alapján teljesítik a 

vízmennyiségre és időtartamra vonatkozó 

tűzvédelmi előírásokat. 

b)Biztosítható oltóvíz tározó(k) medencék 

létesítésével is, amennyiben ezek 

megközelítési úton mért távolsága a védendő 

létesítménytől nem haladja meg a 200 métert 

és a vízmennyiség bármely időszakban történő 

kinyerhetőségét biztosították. 
(3) A Rendelet 32.§-a  az alábbi (4) 

bekezdéssel egészül ki:: 

(4)  „Az oltáshoz szükséges oltóvíz kivételéhez 

a megközelítési útvonalak alkalmasak kell 

hogy legyenek a tűzoltó gépjárművel való 

közlekedésre.”  

 

3.§ Záró rendelkezések: 

 

(1) A Rendelet egyebekben változatlanul 
érvényes. 

 

(2) Ez a rendelet 2011. április 01. napján lép 
hatályba . 

 

Kihirdetve: 2011. március 31-én. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

60/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2010. évi gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elismerését fejezi ki a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnak az iskolai 

közösségekben megnyilvánuló 

gyermekagresszió kezelése érdekében 

kifejtett tevékenységéért; a program 

továbbfolytatásához kéri a Szolgálat és az 

intézmények közreműködését. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: oktatási intézmények vezetői 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetője 

 

3./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a gyermekintézmények vezetőit, 

hogy a gyermekvédelem körében kifejtett 

tevékenységüket hangolják össze, a 

gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat 

ellátó nevelők, pedagógusok teendőik 

ellátására dolgozzanak ki egységes 

módszereket; vegyék át egymástól a 

pozitív, gyakorlatban bevált, eredményesen 

alkalmazott megoldásokat. 

 

Határidő: folyamatos 

Gyermekintézmények vezetői 

 

61/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat és a civil szervezetek 

együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban 

végzett 2010. évi munkáról, megszerzett 

tapasztalatokról szóló beszámolót 

elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős közlésre: Nagyné Szekér Renáta 

titkársági ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és a Szentgotthárdi Civil 

Fórum 2011. május 1-jétől 2012. április 

30-ig szóló közös cselekvési programtervét 

az 1. melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László elnök 

 

62/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Önkormányzati 

megtakarítási program keretében a Lucsik 

és Társa Kft. által elkészített, az 

előterjesztéshez mellékelt Szakértői 

Véleményt megismerte, az abban 

foglaltakra tekintettel a programcsomag 

keretében a következő beszerzési tárgyak 

esetén tartja szükségesnek a közbeszerzési 

eljárások lefolytatását: Számlavezető 

pénzintézet – folyószámla vezetés és 

folyószámla hitelkeret biztosítás 

a) Villamos energia és vezetékes 

földgáz beszerzés 

b) Étkezési utalványok beszerzése 

c) Telekommunikációs szolgáltatások 

d) Papír-írószer beszerzés 

e) Másológép bérlése 

f) Gyógyszer-, laboratóriumi 

reagensek-, járó-beteg ellátás szakmai 

anyagainak beszerzése 

g) Élelmiszer alapanyag beszerzés 

h) Higiéniai papírárú-, 

takarítóeszközök-, takarítószerek-, 

tisztítóeszközök beszerzése 

i) Folyékony kommunális hulladék 

begyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra 

történő elhelyezése 

j) Központi háziorvosi ügyelet 

ellátása 

k) Egészségügyi szolgáltatások, 

szakrendelések 

l) Intézmények takarítása 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a 

decemberi képviselő-testületi ülésen 

elfogadott, a Lucsik és társa Kft-vel 

megkötött szerződésben meghatározott 

bánatpénz mértéke 10 millió Ft-ról 1 millió 

Ft-ra csökken. A bánatpénzt akkor kell 

fizetni, ha a közbeszerzési eljárást más 

közreműködő céggel kívánja az 

Önkormányzat lebonyolítani: 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

2./Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2011. évi 

közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 1. 

sz. melléklete szerint - jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

3./Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal, mint a helyben központosított 

közbeszerzésben ajánlatkérőként 

feljogosított szervezet 2011. évi 

közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 2. 

sz. melléklet szerint - jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

63/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

kérelmét elfogadja, és elvi támogatást 

biztosít arra, hogy amennyiben a Vas 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 3 

éves képzés szakmai tartalmait kidolgozza, 

úgy az intézményben a 2011/2012-es 

tanévtől indulhat az új 3 éves képzési 
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forma. Amennyiben a 3 éves képzés 

szakmai tartalmai nem kerülnek 

kidolgozásra a Vas Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara által, úgy csak a 2012/2013-

as tanévtől kerül bevezetésre az új képzési 

forma. 

 

Határidő: 2011. augusztus 15. 

Felelős: Bedics Sándor igazgató 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

Alapító Okiratának módosítását az 

előterjesztés 3. számú melléklete szerint 

egységes formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Bedics Sándor igazgató 

 

64/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vasi TISZK 2011. évi költségvetés 

tervezetét az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

a közlésért Gábor László irodavezető 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vasi TISZK 2011. évi működéséhez 

3.167.-e/Ft hozzájárulást biztosít, 

amelyből 3.070,- e/Ft Szentgotthárd Város 

2011. évi költségvetésébe elfogadásra 

került, a különbözetet - 97.000,- forintot - a 

2011. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja az Önkormányzat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 

65/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 

előírása alapján meghatározza és 

közzéteszi az óvodák (Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde), iskolák (Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény) működési 

(felvételi) körzetét, ami a Szentgotthárdi 

Kistérség területe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde intézményében a 

2011/2012-es tanévben indítható csoportok 

számának meghatározásakor 

Szentgotthárdon a székhely Játékvár 

Óvodában 11 csoportot határozzon meg.  

A csoportok maximális létszáma az 

oktatási törvény által meghatározott 25 fő. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Gábor László irodavezető 

Kovács Tiborné igazgató 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézményében a SZOI Általános 

Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamán 

4 első osztályt (1 két tanítási nyelvű, 1 

nemzetiségi, 2 normál tantervű) 

engedélyezzen. Az induló első osztályok 

létszámát a törvényi előírásoknak 

megfelelően max. 26 főben engedélyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Gábor László irodavezető 

               Pénzes Tibor igazgató 
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4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézményben 3 ötödik osztály indítását 

engedélyezze a SZOI Általános 

Iskolájának Széchenyi István 5-8. 

Évfolyamán, 1 osztályt a SZOI 

Vörösmarty Mihály Gimnázium 8 

évfolyamos képzésén. Az induló osztályok 

létszámát a törvényi előírásoknak 

megfelelően max. 30 főben engedélyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Gábor László irodavezető 

               Pénzes Tibor igazgató 

 

5.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézményben a napközis csoportok 

száma a tényleges napközis beíratást 

követően, a májusi ülésen kerüljön 

meghatározásra. 

 

Határidő: 2011. májusi testületi / kistérségi 

ülés 

Felelős: Gábor László irodavezető 

             Pénzes Tibor igazgató 

 

6.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a SZOI 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a 

2011/2012. tanévben a négy évfolyamos 

képzésen 1 osztályt indíthasson: a 4 

évfolyamos osztály maximális létszáma 35 

fő.  Az osztályok feltöltését úgy kell 

alakítani, hogy a 9-12,13. évfolyamon az 

átlag létszám a 28 főt elérje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gábor László irodavezető 

              Pénzes Tibor igazgató 

 

7.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

intézményében a 2011/2012-es tanévben a 

szakközépiskolai és a szakiskolai 

képzésben is 2-2 osztály indítását 

engedélyezi. Az osztályok létszáma az 

oktatási törvényben meghatározottak 

szerint: szakiskolai képzés 9-10. osztály 

esetén maximális létszáma 30 fő lehet, a 

szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyamon 

a maximális létszám 35 fő lehet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedics Sándor igazgató 

 

66/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Civil- és városrészi 

alap keret terhére 

 

a) a BorHoteL-Szentgotthárdi Kézilabda 

Klub által megrendezett III. Béla Király 

Kupa nemzetközi kézilabda torna 

költségeinek fedezéséhez 35.000.- Ft-tal 

járul hozzá, elszámolási határidő: 2011. 

április 29.; 

 

b) a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik 

Egyesület és a Városi Nyugdíjas Klub 

közös utazását a Hévízen megrendezendő 

Ki Mit Tud? vetélkedőre 60.000.- Ft-tal 

támogatja, elszámolási határidő: 2011. 

április 29.; 

 

c) a Nyugdíjas Klub által megrendezendő 

„Nyárköszöntő Juniális, avagy Unokák és 

Nagyszülők Nemzetközi sportnapja” 

rendezvényt 60.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2011. július 15.; 

 

d) a Szentgotthárdi Civil Fórum által 

megrendezendő Civil Nap és Kistérségi 

Forgatag programot 100.000.- Ft-tal 

támogatja, elszámolási határidő: 2011. 

július 29.; 
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A támogatottakkal támogatási szerződést 

kell kötni, a támogatással el kell számolni.  

 

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 Civil- és városrészi 

alapból 130.000.- Ft összeget elkülönít egy 

új, havonta 3000 példányban megjelenő, 8 

oldalas, fekete-fehér városi újság 

előállítással, kiadással és terjesztéssel 

kapcsolatos költségeire, az első lapszám 

kiadásának fedezésére és felkéri a 

Szentgotthárdi Civil Fórumot, hogy 

vállalja el a lapkiadással járó feladatokat. 

 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: 

Huszár Gábor polgármester 

Cziráky László, a Szentgotthárdi Civil 

Fórum elnöke 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

 

67/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - testülete 

jóváhagyja a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a tőle feladatokat 

átvállaló civil és egyéb szervezetekkel 

létrejövő következő támogatási 

szerződéseket, egyéb megállapodásokat: 

 

1.1. a parkfenntartási feladatok 

elvégzésére az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti szövegezésű 

szerződéseket: 

 

-Megállapodás a máriaujfalui városrészen 

a Máriaujfaluért Egyesülettel. 

-Támogatási szerződés a rábafüzesi 

városrészen a Szentgotthárd-Rábafüzes 

Német Kisebbségi Önkormányzattal és a 

Rábafüzesért Egyesülettel 

- Támogatási szerződés a farkasfai 

városrészen a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesülettel 

- Megállapodás a jakabházi városrészben 

lévő közterületek rendben tartására és a 

takarítási és hulladék összegyűjtési 

feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi 

Faluszépítő és Hagyományőrző 

Egyesülettel 

- Támogatási szerződés a zsidai 

városrészen a Zsidai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel 

- Támogatási szerződés a rábatótfalui 

városrészen a Rábatótfalui 

Sportegyesülettel. 

 

1.2.) A támogatások fedezete a 2011. évi 

költségvetésben az eseti kaszálás,  

zöldterület kezelésének illetve a  települési 

hulladék vegyes begyűjtése , szállításának 

kerete. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - testülete 

jóváhagyja az Önkormányzat és a Horgász 

Egyesület közötti megállapodást a Hársas 

Tó tógondnoki feladatainak ellátására az 

Előterjesztés 2. számú melléklete szerint. 

Fedezete a város és községgazdálkodási 

szakfeladat. 

 

3.) 

3.1.) Szentgotthárd város 

Önkormányzatának képviselő – testülete a 

városrészi klubok működtetéséhez – az 

Előterjesztés 3.számú melléklete szerinti 

tartalmú megállapodások  következő 

szervezetekkel való megkötéséhez járul 

hozzá: 

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében 

:Máriaujfaluért Egyesület,  

- Rábafüzes Városrészi Klub esetében:  a 

Rábafüzesért Egyesület ,  

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a 

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, 

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 
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- Zsidai Városrészi Klub működtetésére a  

Szentgotthárd-térvidéki Munkások és 

Lelkesek Egyesülete, 

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére 

a Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület. 

 

3.2.) A megállapodások fedezete a 2011. 

évi költségvetésben közművelődési 

tevékenység és támogatás (közművelődési 

klubok) kerete. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási 

szerződés aláírására: 2011. árpilis 15. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

68/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Kossuth Filmszínház 

vetítőgépéhez szükséges izzócserét 

365.000,- Ft összegben támogatja. A 

támogatás fedezete az általános tartalék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 

69/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozzájárul a 

szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti 

Múzeum 3 db emeleti ablakának új ablakra 

történő cseréjéhez. A csere költségeinek 

fedezésére bruttó 570.695,- Ft összegű 

támogatást biztosít az önkormányzati lakás 

felújítási keret terhére felhalmozási célú 

pénzeszköz átadásaként.  

 

A támogatásra tekintettel kezdeményezi, 

hogy a Múzeum továbbra is biztosítson 

kedvezményeket a szentgotthárdiaknak a 

múzeum megtekintéséhez; továbbá a 

szentgotthárdi oktatási intézményekben 

tanuló gyermekek részére külön 

megállapodásban is vállalja múzeumi 

foglalkozások szervezését. A Múzeum 

biztosítson lehetőséget a városban 

fellelhető fotóarchívum kiállítására, 

biztosítson helyszínt a városban fellelhető 

helytörténeti anyagok kiállítására, nemcsak 

néprajzi, hanem egyéb helytörténeti témájú 

anyagok bemutatására is. Ez ügyben a 

bizottság javasolja többoldalú tárgyalás 

megkezdését a helytörténeti egyesülettel, a 

Móra Ferenc Városi Könyvtárral és a 

Múzeum vezetésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 

Fekete Tamás műszaki irodavezető 

A szerződés megkötéséért Huszár Gábor 

polgármester 

 

70/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Pro 28 Kft. Vasi 

Mozaik magazinműsorát az Önkormányzat 

rendkívül nehéz költségvetési helyzetére 

tekintettel nem tudja támogatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor, polgármester  

Jakabné Palkó Edina, pénzügyi irodavezető 

 

71/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 

az Őriszentpéter-Szalafő és környéke 

Földtulajdonosi Közösség által 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

költségvetési elszámolási számlájára „fel 

nem vett haszonbérleti díjak” címén 2011. 

évben átutalt 105.110.- Ft-ot Farkasfa 

városrészen a Művelődés Ház épületének 

állagmegóvására és környezetének 

szépítésére az ingatlant használó Farkasfa 

Jövőjéért Egyesület  Szentgotthárd, 

Farkasfai u. 8. alatti civil szervezet részére 

kerüljön átutalásra az Előterjesztéshez 

mellékelt Támogatási Szerződés alapján.  

Ezen összeg Szentgotthárd Város 
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Önkormányzatának a 2011. évi 

költségvetéséről szóló rendeletében 

módosításként átvezetésre kerül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető 

 

72/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - Testülete a 

301/2010. számú  

Határozatával elfogadott 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-

TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVI 

MUNKATERVÉT a következők szerint  

módosítja. 

   a.) A „ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának négy éves társadalmi – 

gazdasági programja” c. napirendet a 2011. 

április 13.-i  rendkívüli ülésén; a 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2010. évi költségvetésének zárszámadása” 

c. anyagot a 2011. április 27.-i ülésén tűzi 

napirendre. 

 

2.)  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - Testülete a 

301/2010. számú határozatának 

mellékletében elfogadott 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA JOGI, 

PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI  

BIZOTTSÁGÁNAK 2011. ÉVI 

MUNKATERVÉT módosítja. 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2010. évi költségvetésének zárszámadása” 

c. anyagot a 2011. április 26.-i ülésén tűzi 

napirendre. 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - Testülete a 

301/2010. számú határozatának 

mellékletében elfogadott 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK 

ÉS KÜLKAPCSOLATOK 

BIZOTTSÁGÁNAK 2011. ÉVI 

MUNKATERVÉT módosítja. 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2010. évi költségvetésének zárszámadása” 

c. anyagot a 2011. április 26.-i ülésén tűzi 

napirendre. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

73/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Vas Megyei 

Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai sorába 

Fábián Béláné Szentgotthárd, Széchenyi 

utca 41/A. szám alatti lakost delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

74/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. 

tv.-ben biztosított jogkörében a Körmendi 

Városi Bírósághoz a következő 

szentgotthárdi lakosokat jelöli ülnöknek: 

 

Szegedi Mária Magdolna Szentgotthárd, 

Wesselényi utca 2. szám alatti lakost, 

Deákné Kocsis Judit Szentgotthárd, Árpád 

utca 3. I/6. szám alatti lakost, valamint 

Gerencsér Péter Pál Szentgotthárd, 

Tótfalusi utca 208. szám alatti lakost. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

75/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete javasolja a VASIVÍZ 

Zrt Felügyelő Bizottságába Fekete Tamás 
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műszaki irodavezető delegálását, ezáltal a 

megbízásának a meghosszabbítását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

76/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli 

Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás a Társulási 

megállapodás VII/1.1.h. pontja, valamint a 

helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. tv. 6. § (4) bekezdése alapján a 

Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglaltak 

szerint és a tanácsnok kiegészítésével 

elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete ismételten kijelenti, 

hogy a KEOP 2.3.0 bezárt települési 

szilárdhulladék lerakók rekultivációjára 

vonatkozó pályázattal kapcsolatban a 

Szentgotthárd 0146/3 és 0146/7 hrsz-ú 

ingatlanokon elhelyezkedő rekultiválandó 

rábatótfalui törmeléklerakó területe 1/1 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

tulajdonában van, azok a művelésből ki 

lettek vonva, a tulajdonlapi bejegyzés 

szerinti művelési águk: kivett szeméttelep. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

77/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

duzzasztógát melletti kisvízierőmű 

létrehozását elvben támogatja, ugyanakkor 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

vizsgálja meg annak önkormányzati 

beruházásban való megvalósíthatóságának 

lehetőségét, beleértve a pályázati 

lehetőségeket is. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

78/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díját az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint javasolja elfogadásra az 

intézményfenntartó Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa számára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester 

Gábor László irodavezető 

 

79/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gépjármű Igazgatás 

ellenőrzése a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatalban című belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:a közlésre azonnal, 

Felelős:a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

80/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő- testülete a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által 

fenntartott III. Béla Szakképző és 

Kollégium Intézményben készült „2010. 

évi Normatíva ellenőrzés” című belső 

ellenőrzési vizsgálatról készült Jelentést 

elfogadja. 
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2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő- testülete a 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi társulás által fenntartott 

szentgotthárdi intézményekben (SZOI, 

Játékvár Óvoda, Városi Gondozási 

Központ, Kerekerdő Óvoda, Tapsifüles 

Óvoda) készült „2010. évi Normatíva 

ellenőrzés” című belső ellenőrzési 

vizsgálatról készült Jelentést megismerte. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző 

 

81/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2011. évi 

külkapcsolati tervét az Előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

82/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd  Rábafüzes városrészen lévő 

önkormányzati temetőjében külön 

védelemben részesüljenek a II. 

Világháború után kitelepített német 

nemzetiségűek hátramaradt családi 

sírhelyei. Ezeket a sírhelyeket pontosan 

meg kell határozni. Ennek érdekében 

lépéseket kell tenni a Nemzeti Kegyeleti 

Bizottság vagy más ebben illetékes 

szervezet felé és e szervezetek segítségét 

kell kérni. A megkeresésük után kapott 

válasszal ismét a Testülethez kell fordulni. 

A rábafüzesi temetőben átmenetileg az 

ilyen sírhelyeket újraértékesíteni nem 

lehet. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete tamás irodavezető 

 

 

83/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Háziorvosi rendelők 

komplex akadálymentesítése és energia-

hatékony felújításához az Önkormányzat 

2011. évi költségvetésében elkülönített 

összegen felül a felhalmozási 

pénzmaradvány és a Csapadékvíz 

elvezetési rendszer egységes szerkezetű 

vízjogi engedélyezési tervére elkülönített 

keret maradványa terhére a beruházás 

megvalósításához 5.796.617,- Ft-ot 

biztosít, egyben felkéri a Közbeszerzési 

Bizottságot, hogy döntését erre tekintettel 

hozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vadász József Közbeszerzési 

Bizottság Elnöke 

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető 

 

84/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

pályázatot kíván benyújtani a 

belügyminiszter 7/2011. (III. 9.) BM 

rendelete „Az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó központosított előirányzatból 

származó támogatás igénybevételének 

részletes feltételeiről” szóló pályázati 

felhívásra, „Szentgotthárd Városi 

Sporttelep fejlesztése I. ütem – 

Sportöltözők felújítása” címmel. 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Szentgotthárd 

Városi Sporttelep fejlesztése I. ütem – 

Sportöltözők felújítása” című pályázat 

benyújtásához szükséges önerőt 

5.000.000.- Ft összegben a 2011. évi 

pályázati alap terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2011. április 1. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

85/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesületet, hogy 2011. május 

9-én, a Szerencsehozó Négylevelű Lóhere 

projekt keretében Szentgotthárdon 

megrendezésre kerülő „Európa Nap” 

szervezésében, koordinálásában vegyen 

részt és a színház épületét kedvezményesen 

biztosítsa a szervező és projektvezető 

Európai Régiók Intézetének. 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri Szentgotthárd 

Város Polgármesterét, hogy a 2011. május 

9-én, a Szerencsehozó Négylevelű Lóhere 

projekt keretében megrendezésre kerülő 

„Európa Nap” szervezéséhez kapcsolódóan 

tegyen közzé felhívást Szentgotthárd 

vendéglátó tevékenységet folytató 

vállalkozásai részére az Európa Napra 

érkező vendégek ellátására, és ennek 

érdekében árkedvezmények biztosítására. 

 

Határidő: 2011. május 9. 

Felelős:Huszár Gábor polgármester 

Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

86/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gotthárd – Therm 

Kft és az Önkormányzat közötti, a 

szentgotthárdi 12/3 helyrajzi számra 

létrejött földhasználati megállapodás 

alapján fizetendő földhasználati díjat a 

2011. évre 520.000.- Ft +ÁFA összegben 

határozza meg, egyben felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Vörös Imre Ügyvezető Igazgató 

 

87/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

0828/39 hrsz-ú, erdő művelési ágú 

ingatlanban lévő 10/45 tulajdoni 

részarányára vonatkozó, Őrségi Nemzeti 

Park Igazgatóság által megjelölt 472.900.-

Ft vételárat elfogadja és felhatalmazza 

Huszár Gábor polgármestert, hogy az 

Előterjesztés 4. sz. mellékletét képező 

nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

88/2011. 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 1.666.- Ft/m2 + ÁFA.  

A bérlet időtartama határozatlan 3 havi 

felmondási határidővel. 

A pályázat beérkezésének határideje 2011. 

április 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2011. áprilisi 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.  
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A pályázónak vállalnia kell a jelen 

pillanatban még lakás üzlethelyiséggé 

történő átalakítását és viselni annak 

költségeit. Az átalakítást legkésőbb 2011. 

augusztus 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. 

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 

 

89/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megerősíti 7/2011. sz. határozatát és 

ismételten javasolja, hogy az 

Önkormányzat és a Gotthárd-Therm Kft 

között kezdődjön tárgyalás arról, hogy a 

Gotthárd-Therm Kft kezdje meg az 

Önkormányzattól felvett tagi kölcsön 

visszafizetését, a tárgyalásra felhatalmazza 

a Polgármestert és felkéri, hogy annak 

eredményéről a következő testületi ülésen 

számoljon be. 

 

Határidő: áprilisi testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Gotthárd-Therm Kft kérelmét a Gotthárd I. 

kötvényhez kapcsolódó kamatfizetési 

kötelezettséghez forrás biztosítása 

érdekében támogatja. A képviselő-testület 

a kötvénykamat megfizetése érdekében 

22.717.000.- Ft-ot kamatmentes 

kölcsönként 2011. június 30. lejárattal 

biztosít a Kft-nek, egyben felkéri a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kft 

bankszámlájára az összeg átutalásáról 

gondoskodjon. A kölcsönszerződést a 

képviselő-testületi döntés értelmében el 

kell készíteni, annak aláírására a képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 

Huszár Gábor Polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Vörös Imre ügyvezető igazgató 

 

90/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete A szentgotthárdi 

termál fürdő ellenőrzése az egy évvel 

korábbi állapothoz képest című belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

91/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv 

és egyéb pályázati lehetőségek közül az 

alábbi konstrukciókat választja ki és 

rendeli fejlesztési céljai mellé; egyben 

felkéri a Városfejlesztési és Pályázatkezelő 

Csoportot, hogy a konstrukciók 

vonatkozásában részletes projekttervet 

dolgozzon ki, amelyet ismét a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni. Az alábbi 

felsorolás prioritási sorrendet is jelent. 

 

1. Az épület felújítással kapcsolatos 

energetikai pályázatokon való indulás a 

KEOP-4.2.0/B Helyi hő- és hűtési 

energiaigény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal. 
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2. A Rábán megvalósuló KEOP-4.4.0 jelű, 

kisvízierőmű építési pályázat 

megvizsgálása. 

3. Angolpark megvalósítás ötletének 

megvizsgálása és kidolgozása a KEOP-

7.3.1.3/09-11 és KEOP-3.1.3/09-11 

Gyűjteményes növénykertek és védett 

történeti kertek megőrzése és helyreállítása 

megnevezésű pályázatok keretében. 

4. Házi és közösségi komposztálást 

népszerűsítő mintaprojekt ötlete, a KEOP-

6.2.0/A Fenntarthatóbb életmódot és 

fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 

terjedésüket elősegítő  Mintaprojektek c. 

pályázat alapján. 

5. Az iskolaépületek hőszigetelése és 

nyílászárók cseréje, megújuló 

energiaforrások használata (napkollektorral 

való ellátás, illetve hőszivattyús 

berendezés megvizsgálása) a KEOP-4.2.0 

Települések energiaigényének kiváltása 

megújuló energiaforrásokkal pályázat 

keretében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: 

Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

92/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő – testülete a Vas megyei 

Kormányhivatal SZF1-48/2011. számú 

törvényességi észrevételében foglaltakkal 

egyetért azzal, hogy a jövőben kiemelt 

figyelmet fordít az SZMSZ 47.§ (3) bek. b) 

pontjában foglalt előírások mindegyikének 

betartására, nevezetesen arra, hogy a 

polgármester a képviselő-testületi 

határozatot haladéktalanul továbbítsa a 

megfelelő személyek felé. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

93/2011. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 

előirányzatból származó támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről 

szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján 

javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa számára, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája 

(Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.) 

vonatkozásában négy gyermek 

csoportszoba teljes felújítására 

(nyílászárók, radiátorok cseréje, 

világítás-korszerűsítése), és a hozzájuk 

tartozó gyermekmosdók felújítására 

(nyílászárók, radiátorok, víz-, fűtés-

világosítás korszerűsítés kompletten) 
pályázatot nyújtson be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

biztosítja a Játékvár Óvoda 

előterjesztésben szereplő felújítására 

benyújtandó, az 1.) pontban meghatározott 

pályázathoz szükséges önrészt - maximum 

4.600.000,- forintot -  a 2011. évi 

költségvetésben szereplő pályázati alap 

terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető 

Huszár Gábor polgármester 

 

 

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban. 

FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 


