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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

36/2012 (XII.13.)  Önkormányzati rendelet        3. 

2013. évre vonatkozó lakossági folyékony 

 hulladékszállítási szolgáltatási díj megállapítása. 

 

37/2012 (XII.13.)  Önkormányzati rendelet         3. 

     A temetőkről és temetkezésekről szóló 

      önkormányzati rendelet módosítása. 

 

38/2012 (XII.13.) Önkormányzati rendelet        5. 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének 

 rendjéről szóló rendelet módosítása. 

 

39/2012 (XII.13.) Önkormányzati rendelet        9. 

Bérlakásrendelet módosítása. 

 

40/2012 (XII.13.) Önkormányzati rendelet      10. 

7/2012. (III.1) önkormányzati Rendelet módosítása. 

 

41/2012 (XII.13.) Önkormányzati rendelet      15. 

   Kitüntetési rendelet módosítása. 

 

42/2012 (XII.13.) Önkormányzati rendelet      16. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti 

 és Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról  

 

43/2012(XII.13.) Önkormányzati rendelet      16. 

   Rendelet hatályon kívül helyezése. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

293/2012. (XII 13.) Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő    18. 

vállalkozások munkájáról. 

A vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő 

 bizottsági elnökök és tag beszámolója. 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 

Beszámoló az önkormányzat által létrehozott 

közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

   

294/2012 (XII. 13) 2013. évi Képviselő-testületi,      18. 

bizottsági munkatervek elfogadása. 

 

295/2012 (XII. 13.) Beszámoló a 2012. évi közbeszerzésekről.    19. 

 

296/2012 (XII.13.)  Beszámoló a városrészi önkormányzatok    19. 

2012. évi tevékenységéről.  

 

297/2012 (XII.13.) Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális   19. 

szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata. 

 

298/2012 (XII.13.) Az I. sz. fogászati körzet további ellátása –     20. 

Dr. Csuka János kérelme. 

 

299/2012 (XII.13.) A Rendelőintézet járóbeteg szakellátás    20. 

óraszám/kapacitás átcsoportosítás iránti kérelme. 

 

300/2012 (XII.13.) A Kistérségi Tárulási Megállapodás módosítása.   21. 

 

301/2012 (XII.13.) Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása   21. 

 az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig. 

 

302/2012 (XII.13) A fizetőparkolók működésének és igénybevételének  21. 

 rendjéről szóló rendelet módosítása. 

 

303/2012 (XII.13.) A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal átalakítása.   22. 

  SZMSZ módosítása. 

 

304/2012 (XII.13.) Víziközmű vagyon átvétele      22. 

 

305/2012 (XII.13.) Megállapodás kötése a III. Béla Szakképző Iskola   22. 

 és Kollégium állami fenntartásba és működtetésbe 

 történő adásáról 

 

306/2012 (XII.13.) Megállapodás a SZOI állami fenntartásba adásáról   23. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

36/2012 (XII.13.) önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a települési 

folyékony hulladék összegyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. 

Cikk (1) a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

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

kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a települési folyékony 

hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 

5/2002. /II.28./ önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 1. melléklete 

helyébe a jelen rendelet   1. melléklete lép. 

 

2.§ Jelen rendelet 2013. január 01-én lép 

hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

1. melléklet a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosításáról  

 

„1. melléklet A települési folyékony hulladék összegyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjról: 

 

a) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú 

önkormányzati rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett 

ingatlantulajdonosok részére 4.551,- Ft/m
3
; 

b) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú 

önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részér 

1.910,- Ft/m
3
.” 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 37/2012 (XII.13.) 

önkormányzati rendelete 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 

35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

1. § Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a temetőkről és 

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

önkormányzati rendelete (továbbiakban 

Rendelet)  2.§ (1) bekezdése a következők 

szerint módosul:  
„2. § (1) A város területén üzemelő temetők.  

Köztemetők: 

–Szentgotthárd, Hunyadi u. 

–Szentgotthárd-Zsida 

–Szentgotthárd-Rábafüzes 

–Szentgotthárd-Jakabháza 

–Szentgotthárd-Rábatótfalu 

–Szentgotthárd-Farkasfa 

–Szentgotthárd-Rábakethely  

 

–Szentgotthárd-Jakabháza /lezárt/ 

Egyházi temetők: 

–Szentgotthárd-Erzsébet utca /Izraelita 

Egyházközség, lezárt/” 

 

2.§ A Rendelet 26. § -a a következők 

szerint módosul  

„26.§ A temetkezési tevékenységet 

(temetkezési szolgáltatásokat) az 

önkormányzat által fenntartott 

köztemetőkben  csak a temető üzemeltetője 

végezhet. 

Az üzemeltető által a temetőben végzett 

temetkezési szolgáltatások körébe tartozik 

különösen a temetésfelvétel, a helyi és a 

távolsági halott szállítás, az elhunyt 

temetésre való előkészítése (a halott 

öltöztetése, koporsóba helyezése), a 

temetéshez szükséges kellékekkel való 
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ellátása, a ravatalozás, a sírgödrök 

kialakítása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, 

a sír betemetése (a halott elhantolása), a 

hamvasztás, az urnaelhelyezés, az 

urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, 

az exhumálás és az újratemetés.” 

 

 3.§ A Rendelet.1. melléklete helyébe e 

rendelet 1. melléklete lép.   

 

4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe e 

rendelet 2. melléklete lép.  

 

 

 5.§ Ezen rendeletmódosítás hatályba 

lépésével a Rendelet  9. § (3) bekezdése 

hatályon kívül kerül.  

 

6.§ A jelen rendelet 2013. január 01-én lép 

hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 
1.melléklet  a 35/2000 (X.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosításáról 

„Sírhelymegváltási díjak: 

 

25. évre egyes sírhely 5.000,- Ft 

25. évre kettes sírhely 10.000,- Ft 

25. évre gyermeksírhely 2.500,- Ft 

60. évre kettes sírbolthely (kripta) 75.000,- Ft 

60. évre négyes sírbolthely (kripta) 90.000,- Ft 

60. évre hatos sírbolthely (kripta) 105.000,- Ft 

20. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 5.000,- Ft 

10. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 2.500,- Ft 

20. évre urnafülke (kolumbárium) 4.000,- Ft 

10. évre urnafülke (kolumbárium) 2.000,- Ft 

20 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 5.000,- Ft 

10 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 2.500,- Ft” 

 

2. melléklet  a 35/2000 (X.26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosításáról 

 

„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   

Hűtő használati díj: 1.260,- Ft/nap 

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

Megnevezés 
Díj mértéke 

1./ Sírhely nyitás és visszahantolás, exhumálás 
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 Urnaelhelyezés esetén 6.000,- 
Ft 

 Koporsós elhelyezés esetén 22.675,- Ft 

 Exhumálás   

- 0-5 év között elhunyt esetén 42.845,- Ft 

- 6-10 év között elhunyt esetén 36.575,- Ft 

- 11-15 év között elhunyt esetén 32.395,- Ft 

- 16 év felett elhunyt esetén 25.395,- Ft 

2./ Elhunyt hűtési díja: 1.260,- 
Ft/nap 

3./ Elhunyt temetőn belüli szállítása 11.235,- 
Ft/alkalom” 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

38/2012 (XII. 13.) önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a fizetőparkolók 

működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. /III.29./ önkormányzati 

rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdés a) pontjában, és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Törvény 8.§ (1) és 16 § (1) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő – 

testületének A fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének 

rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ 

önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban Rendelet) címe a 

következők szerint módosul:  

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének 

rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelete” 

 

2.§ A Rendelet 2.§-a a következők 

szerint módosul:  

„2.§ A Képviselő-testület az 1.§.(1) 

bekezdésében meghatározott területen 

lévő, 

Önkormányzat (továbbiakban fenntartó) 

által fenntartott egyes várakozóhelyeket 

fizető 

parkolóhellyé nyilváníthat. A fenntartó 

egyes területeket „kék zónába” sorolhat, 

ahol „megállni tilos kivéve kék parkolási 

kártyával  rendelkezők” táblát helyez el. A 

Kék zónába kell hogy tartozzon olyan 

területn, ami valamelyik  meglévő kijelölt 

fizető parkolótól légvonalban  500 méteres 

távolságon belül helyezkedik el.  A fizető 

parkolóhelyek felsorolását és díjövezeti 
besorolását továbbá a kék zónába tartozó 

területek felsorolását  a rendelet 1. 

melléklete tartalmazza.” 

(2) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. 

melléklete szerint módosul. 

 

3.§ A Rendelet 3.§-a a következő (3) 

bekezdéssel egészül ki: 

„3. § (3) A parkolási rendszer részét 

képező kék zónát „Megállni tilos” táblával 

és alatta „Kivéve kék parkolójeggyel 

rendelkezők” jelzőtáblával  kell ellátni.” 

 

4.§ A Rendelet 4.§(1) bekezdése a 

következők szerint módosul:  

„4. § (1) Fizető parkolókban és Kék 

zónában várakozni az üzemeltetési idő alatt 

csak jelen rendelet szabályai szerint lehet 

azzal, hogy a kék zónába az éves 

kedvezményes bérlettel rendelkező is 

parkolhat, ha a bérlet e rendelet szernti 

kihelyezéséről gondoskodott.” 
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5.§ A Rendelet 5. § (1) bekezdése így 

módosul:  

„5.§ (1)  A fizető parkolóhelyek 

üzemeltetési ideje az alábbi: 

–munkanapokon 8-18 óra között, 

–szombaton a parkolásért fizetni nem kell. 

 

6.§ A Rendelet a következő 9/B.§-sal 

egészül ki: 

„9/B.§ (1) A Szentgotthárdon gépjármű-

adó fizetésére kötelezettek egész évre szóló 

ingyenes „Szentgotthárdi kék parkolási 

kártya” (továbbiakban kék kártya) 

váltására jogosultak, mely kártya 

birtokában használhatják a 2.§ szerinti kék 

zónába tartozó helyeket. a  az alábbi 

feltételekkel: 

(2) A „Kék kártya” “K” jelzésű. A Kék 

kártya az üzemeltetőnél váltható ki. 

Tartalmazza a KRESZ  “Várakozóhely” 

táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet, 

Szentgotthárd Város címerét, a 

“Szentgotthárdi Kék parkolási kártya 

...(évszám – az érvényesség tárgyévének 

száma)” feliratot. Ugyancsak tartalmazza 

azon gépjármű rendszámát, mellyel a kék 

zónában való parkolásra igénybe vehető. A 

Kék kártya  érvényességi ideje a kiadás 

napjától a tárgyév december 31-ig tart. A 

„Kék kártya” része a sorszám, ami 

betűjelként “K” jelzést 

tartalmaz. A szám az üzemeltető által 

kiadott sorszám, amivel beazonosítható és 

ellenőrizhető a kártya tulajdonosa. 

A kártya hátsó oldalán “Tudnivalók” 

címszó alatt röviden le kell írni, hogy a  

 

kártyával hol lehet parkolni, utalni kell arra 

a tényre, hogy a parkolásra kijelölt kék 

zóna nem 

őrzött, továbbá fel kell tüntetni az 

üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A 

hátoldalon még megmaradó helyet az 

üzemeltető reklámfelületként 

felhasználhatja. Az elkészített 

kártyát az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A 

kártyára bejegyzést csak az 

Üzemeltető tehet. 

(3) A Kék kártyára egyebekben az éves 

parkolóbérletre a 9.§ (1), (3)- (9) 

bekezdéseiben írottak értelemszerűen 

irányadók. 

 

7.§ A Rendelet 9.§ (10) bekezdése a 

következők szerint módosul: 

„(10) A parkolóbérlet kék kártya 

kiállításáért és cseréjéért a 2. melléklet 

szerinti bérletelőállításai díjat kell fizetni. 

Az elveszett vagy megsemmisült 

parkolóbérlet és  kék kártya pótlása esetén 

az üzemeltető költségtérítést számít fel, 

melynek 

mértéke 1.400 Ft/db.” 

8.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 

jelen rendelet 2. melléklete lép. 

9.§ (1) E rendelet 2.-4.§-a valamint 6.§-a 

2013. február 01-én lép hatályba.  

      (2) E rendelet többi §-a 2013. január 

01-én lép hatályba  

      (3) E rendelet az (1) bekezdés szerinti 

részek hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.   

 

 

1. melléklet  

a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. /III.29./ önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosításáról 

 

“A parkolási rendszer működésének és igénybevételének rendjéről 

 

1. A fizető parkolási rendszer 

1.1. A fizető parkoló övezet két differenciált díjfizetési zónával 

–a városközpontnak a Kossuth Lajos u.- Mártírok u.- Széll Kálmán tér-Honvéd u. által  

   határolt területe; 

–a Füzesi út és a Széchenyi iskola területe; 
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–a Hunyadi u. és környékére terjed ki. 

 

  A fizető parkolók díjosztályba sorolása: 

1.2. (piros) díjzóna: 

1.2.1.Széll Kálmán tér 

1.2.2..Kossuth L.u. (a Széll Kálmán tértől- a Tompa M . utig 

1.2.3. .Mártírok út (a Széll Kálmán tértől – Mártírok út 5.sz. épületig) 

1.2.4.Széchenyi u. (a Széll Kálmán tértől – a zöldterülettel elválasztott részig) 

1.2.5.Deák Ferenc u. (Széll Kálmán tértől – a József Attila utig) 

1.2.6. Polgármesteri Hivatal épület D-i oldala melletti parkoló 

 

1.3.      (zöld)díjzóna: 

1.3.1.Mártírok út (OTP. épületétől- József A. úti kereszteződésig) 

1.3.2.Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József A. úti kereszteződésig) 

1.3.3.Hunyadi u. (a Széll Kálmán tértől az autóbusz-pályaudvarig, beleértve a Plusz áruház 

körülötti parkolókat, az áruháztól K-i irányba eső parkoló területét, és a Kaszagyár előtti 

területet) 

1.3.4.A Füzesi u. és a Széchenyi István Iskola közötti terület 

1.3.5.Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4.sz. épületig, és a hozzá kapcsolódó 

parkolók) 

1.3.6.Arany J. út (Szabadság téri Liget előtti területe) 

 

1.4. Kék zóna 

 

1.4.1. József A. utca a Rákóczi utca csatlakozási pontjától a Deák F. utca      

 csatlakozásáig 

1.4.2. Rákóczi u. a Rákóczi u. 5-től a József A. u-ig 

1.4.3. A Deák F. u. 15 – 17 és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közötti udvar” 

 

2. melléklet 

a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. /III.29./ önkormányzati rendelet 2. Mellékletének módosításáról 

 

 

“A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

A parkolási díjak mértéke 

Díjosztályok 

A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi díjosztály egyikébe kell 

sorolni: 

A/ díjosztály 
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Az 5.50 m-nél nem hosszabb és 3.500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és 

rendszámos motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és 

kisteherautók, lakóautók, stb.) 

 

B/ díjosztály 
Egyéb 5.50 m-nél hosszabb, vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó járművek. 

I. Alapdíjak óránként: 

 
Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 240 Ft/óra 720 Ft/óra 

II. (zöld) díjövezet 200 Ft/óra 600 Ft/óra 

A minimális díjtétel összege az “A” díjosztályban 50,- Ft, a “B” díjosztályban 150 -Ft. 

Járműszerelvény a  fizető parkolókat várakozás céljából nem veheti igénybe. 

 

II. Napijegyek árai:  

Díjövezet A/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 1200 Ft/óra 

II. (zöld) díjövezet 1000 Ft/óra 

 

III./A. Éves bérletek árai: 

 

I. (piros) díjövezet:    31.800 Ft 

II.(zöld) díjövezet:     25.800 Ft 

 

Kedvezmények: 

Teljes áru lakossági bérlet:                   50 % 

Kedvezményes közületi bérlet:             50% 

Kedvezményes lakossági bérlet ára tartalmazza az előállítás költségét. 

III/B. 30  napos  bérletek  árai: 

 
Díjövezet Teljes ár 

Összes parkolóban 5.300,- Ft/30 naptári nap 

II. (zöld) díjövezetben 4.300,- Ft/30 naptári nap  

 

Engedmény: 180 naptári napi bérlet egy összegben való megfizetése esetén a fizetendő árból 

20 %.  

Valamennyi bérlet és a kék kártya előállítási költsége: 500 Ft 

Bérlet,  napijegy és „kék kártya”csak az A/díjosztályba tartozó járművekre váltható. 

IV. A kizárólagos használati jog éves díjai: 

Díjövezet  

I. (piros) díjövezetben 120.000,- Ft/év/parkolóhely 

II. (zöld) díjövezetben 80.000,- Ft/év/parkolóhely 

Lakossági kedvezmény: A teljes ár 50%-a a fizetendő ár. 
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Engedmény:  

2 db. vásárlása esetén 15%, 3-5 db vásárlása esetén 30 %, 5 db-nál több megvásárlása esetén 

50 %. 

V. Pótdíj mértéke: 

- a pótdíj mértéke a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 6-

szorosa 

- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 

12-szerese; 

-a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 40-

szerese 

Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a parkolási közszolgáltatást végző szerv 

a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának 

időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles a jármű üzemben tartója 

részére postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldeni. 

A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. 

 

VI. Bemutatási díj: 800 Ft 
 

VII. A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának 

költsége nélkül.”  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képvisaelő-testületének 39/2012. 

(XII.13.)  önkorrmányzati rendelete A 

lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 

29.) önkormányzati  rendelet 

módosításáról 
 

Szentgotthard Varos Onkormanyzatanak 

Kepviselő-testulete az Alaptorveny 32. cikk (2) 

bekezdeseben foglalt felhatalmazas es az 

Onkormanyzatokrol szolo 1990. evi LXV. Tv. 

8 § (1) bekezdesben meghatarozott 

feladatkoreben eljarva a kovetkezőket rendeli 

el. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képvisaelő-testületének A lakások bérletéről 

szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban Rendelet)  1.§ 

(2) bek. c) és d) pontja a következők szerint 

módosul: 

„b) a Polgarmesteri Hivatal  

 

c.) a SZET Sentgotthárdi Kft(tovabbiakban: 

ingatlankezelő) gyakorolja.” 

 

2.§ A Rendelet 5.§ (2) bekezdése a 

következők szerint módosul: 

„5.§(2) Az ingatlankezelő e rendelet alapjan a 

Bizottsag rendelkezesenek 

megfelelően koti meg a berleti szerződest. Az 

ingatlankezelő a kulon 

rendeletben meghatarozott lakber osszegere 

akkor kot szerződest, ha ezt a 

jovőbeni berlő elfogadja, továbbá vállalja, 

hogy a bérleti díjat a bérlő nevére szóló 

lakossági folyószámláról fizeti és a számlát 

vezető banknak csoportos beszedési megbízást 

ad a lakbérének és az ehhez kapcsolódóan az 

ingatlankezelő felé fizetendő költségek 

beszedésére”. 

 

3.§ A Rendelet 21.§ (2) bekezdése a 

következők szerint módosul: 

„21.§(2) Az uzemeltetesi koltseget a berbeado 

allapitja meg tarsashazban levő 

önkormanyzati berlakas eseten ugy, hogy a 

tarsashazban megallapitott, az 

önkormanyzati berlakasra eső közös költsegből 

levonja a felujitasi költség 

cimen fizetendő osszeget es a fennmarado reszt 

köteles a berlő megfizetni. Az üzemeltetési 

költség megfizetése is a bérlő lakossági 
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folyószámlájáról történik a Rendelet 5.§(2) 

bekezdésében írottak szerint”.  

 

4.§ E rendelet hatályba lépését követően 

létrejövő vagy módosított bérleti 

szerződések esetén már csak e rendelet 

szabályai szerinti folyószámla meglétében 

köthető szerződés illetve kerülhet sor 

szerződésmódosításra. Legkésőbb 2013. 

július 01. napjával valamennyi bérlőnek 

rendelkeznie kell az e rendelet szerinti 

folyószámlával. Ennek nem teljesítése a 

bérleti szerződés felmondásával jár.  

 

5.§A Rendelet 2013. január 01. napján lép 

hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

40/2012 (XII.13.) önkormányzati 

rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (III.1.)  önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

szakasz (1) bek. a) pontja, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 

valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Törvény 16 § (1) bekezdésben és 91.§ (1) 

bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint 

rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetésről szóló 7/2012. (III.1.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: 

Rendelet/ 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszege 2.162.058,1 e/Ft-

ban, azaz Kettőmilliárd–

százhatvankettőmillió -ötvennyolcezer 

egyszáz forint, 

b) bevételi főösszege 1.801.419,1 e/Ft 

azaz Egymilliárd-nyolcszázegymillió-

négyszáztizenkilencezer egyszáz forint,  

c) hiányát 360.639 e/Ft-ban, azaz 

Háromszázhatvanmillió-

hatszázharminckilencezer forint. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevétek összege: 67.220 e/Ft, 

melyből 

a)működési pénzmaradvány:       

44.848 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 

22.372 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását meghaladó külső 

finanszírozást szolgáló hitelek összege: 

293.419 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:     112.556 

e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:180.863 

e/Ft”. 

 

2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 

„4.§ (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok 

összegei - a Rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján a (2) – (8) bekezdésben 

foglaltak szerint alakulnak.  

(2) Működési bevételek     1.578.417,1 e/Ft 
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a) intézményi működési bevételek:    133.660 e/Ft,  

aa) III. Béla Szakképző Iskola  21.646 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet   21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.605 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal   18.975 e/Ft, 

ae) Önkormányzat    69.853 e/Ft 

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  933.537 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók   818.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók   114.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok       1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:     322.064,1 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások   255.846 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok       3.424,1 e/Ft, 

cc) normatív kötött felh. támogatások    51.082 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás      11.712 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    189.156 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel               174.341 e/Ft,  

db) működési c. pénze. átvét.államh. kívülről  14 815 e/Ft, 

dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.           0 e/Ft; 

 

(3) Felhalmozási bevételek     223.002 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek  126.500 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.   74.600 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. b. 16.900 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei    35.000 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú  0 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások    0 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek   96.502 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel  88.326 e/Ft 

cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. kívülről   8.176 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.           0 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről           0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  1.801.419,1 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 67.220 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    67.220 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány      44.848 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány       22.372 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 293.419 e/Ft, hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei 293.419 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele 112.556 e/Ft,  
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b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 160.005 e/Ft,  

c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 20.858 e/Ft,  

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   360.639 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    1.504.877,1 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      254.722 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       186.886 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       49.129 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     360.221 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      310.277 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás       315.074,1 e/Ft 

ag) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.000 e/Ft, 

ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, fordított Áfa          8.568 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       203.861 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások           59.109 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           64.063 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           79.689 e/Ft; 

    bd) befektetési célú részesedések           1.000 e/Ft 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        153.381 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           23.000 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön          130.381 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra        90.595 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             3.162 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            5.560 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          81.873 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 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              424.279 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            111.025 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              482.650,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    480.840,3 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    370.568 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     42.722 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     67.550,3 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                6.082 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.504.877,1 e/Ft. 

 

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a  kiemelt előirányzatok a következők: 
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a)III. Béla Szakképző Iskola   254.722 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata 140.307 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.   36.546 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata   71.661 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata       126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.    6.082 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      186.886 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    81.420 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.    21.126 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    84.340 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      49.129 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    21.301 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.      5.481 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    22.347 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  360.221 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   360.221 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    310.277 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata 178.169 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.   46.751 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata   85.357 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat     315.074,1 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata     3.082 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir.     1 121 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata  190.377,8 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás előirányz.    120.493,3 e/Ft, 

 

g) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.000 e/Ft, 

i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, ford.Áfa          8.568 e/Ft 

 

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

3.299 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete       569 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap             1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék           1.593 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  87.433 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:        5.560 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:        81.873 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 
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aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                  0 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga        0 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás      0 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás     0 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok      0 e/Ft; 

b) Civil alap              570 e/Ft, 

c) pályázati alap működési                0 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások           0 e/Ft, 

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret               0 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet          575 e/Ft 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész          386 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret         585 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Önkormányzat                 0 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ               0 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi alap             873 e/Ft. 

l) Rendelőintézet – szem.juttatás nyugdíjazás       1.071 e/Ft 

m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra           500 e/Ft, 

n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi kompenzáció (előleg)           0 e/Ft 

 

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) NYDOP-5.1.1 szeob felújítási önrész (277/2011.)      1.150 e/Ft, 

b) pályázati alap           5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás              0 e/Ft, 

d)Hársas tó strandhoz szennyvízelv, zuhanyzó, WC kial (269/2011)     3.500 e/Ft, 

e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011)     2.223 e/Ft. 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)    68.000 e/Ft 

g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás pályázati önrész (28/2012)       2.000 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 87.433 e/Ft 

felhasználása a következők szerint 

történik: 

a) a (4) bekezdés a) pont a központi 

támogatás finanszírozásakor, 

b) a (4) bekezdés b), f), g) és k) pont, 

valamint az (5) bekezdés c) pont 

testületi döntés alapján, 

c) a (4) bekezdés c), és h) pont, valamint 

az (5) bekezdés a), b), d), e), f) és g) 

pont a pályázat elnyerését követően, 

d) a (4) bekezdés d),i) és j) pont és m) 

pont a számla esedékességekor, 

e) a (4) bekezdés e) pont a rendezvényt 

követően, 

f) a (4) bekezdés l) pont a nyugdíjazás 

esetén. 

g) a (4) bekezdés c) pont a banki 

kötelezés szerint. 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„7.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az állami 

költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy 

népességszámhoz kötődően, illetve kötött 

felhasználással összesen 322.064,1 e/Ft 

normatív állami támogatásban részesül, a 

szociális juttatásokhoz kapcsolódóan 

tervezhető normatív kötött felhasználású 

támogatás 47.203 e/Ft. Központosított 
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előirányzatok 3.424,1 e/Ft. Egyéb 

központi támogatás 11.712 e/Ft „ 

 

 

6.§ A Rendelet 8.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

 „8.§ A nem költségvetési szervek útján 

ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a 

források a következők:   

a) kommunális feladatok (közterület 

tisztítás, parkfenntartás) ellátása – 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat: 

30.600 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület: 31.627 e/Ft.” 

 

7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a 

hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

41/2012 (XII.13.) önkormányzati rendelete  

A kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjének szabályozásáról 

szóló 18/2000. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, és a Helyi Önkormányzatokról 

szóló 1990.LXV. tv. 10.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének A kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásuk rendjétnek 

szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rendelet) 1. §-a a következővel egészül ki:  

(Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

következő kitüntető címeket és díjakat 

adományozza:) 

„Idősek az idősekért” Cím 

 

2.§ A Rendelet a következő 8/C §-sal egészül 

ki: 

„8/C § Idősek az idősekért  Cím 

(1) A cím adományozható 

szentgotthárdi lakcímmel 

rendelkező, az öregségi 

nyugdíjkorhatárt elért városi 

polgárnak, aki szentgotthárdi civil 

szervezet tagjaként vagy 

magánszemélyként  aktívan 

tevékenykedik a többi idős ember 

hétköznapjainak jobbá, szebbé 

tétele érdekében. Előnyben kell 

részesíteni azt, aki  nagyobb 

csoport, társaság érdekeiért 

dolgozik.  

(2) Az Idősek az idősekért cím 

díszoklevél, mely tartalmazza 

legalább a következőket: a 

„Díszoklevél Idősek az idősekért 

cím elnyeréséről” szöveget, a 

kitüntetett nevét, a kitüntetés évét, a 

díszoklevél kiállításának dátumát 

valamint Szentgotthárd Város 

polgármesterének az aláírását.  

(3) Az „Idősek az idősekért” díjból 

évente legfeljebb egy 

adományozható.  

(4) Az „Idősek az idősekért” Cím 

átadására az Idősek Világnapjához 

kapcsolódó rendezvényen a 

polgármester adja át.” 

 

3.§ A Rendelet 9.§ (4) bekezdése a 

következőkkel egészül ki: 

„9.§ (4) (Ajánlásra jogosultak:) „A jelen 

rendelet 8/C §-a esetén  Szentgotthárdon 

működő civil szervezetek – különösen  a 

Szentgotthárdon működő, idősek ügyeivel 

foglalkozó civil szervezetek; Szentgotthárdon 

működő  szociális intézmények; az idősügyi 

tanács; adhat jelölést 

  

4.§ A Rendelet 10. § (1) bekezdés (A 

beérkezett ajánlások alapján javaslattételre 

jogosultak) a következő g.) ponttal egészül 

ki:  

„g.)  Az Idősek az idősekért Cím esetén a 

Képviselőtestület által létrehozott szociális  

ügyekben illetékes állandó bizottság.” 

. 

5.§ A Rendelet 13. § (1) bekezdése a 

következők szerint módosul:  

„13.§ (1)  A kitüntető díjakkal oklevél, 

díszjelvény és esetenként meghatározott 
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pénzjutalom, külföldi kitüntetett esetén 

tárgyjutalom jár. 

A kitüntető címekkel oklevél és esetenként 

meghatározott pénzjutalom, külföldi kitüntetett 

esetén tárgyjutalom jár. Az Idősek az idősekért 

cím erkölcsi elismerés, azért egyéb juttatás 

nem jár.” 

 

6.§ A jelen rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba és az azt követő napon 

hatályon kívül kerül. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

42/2012 (XII.13.) önkormányzati 

rendelete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátása, valamint a feladat- és 

hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek 

önálló és demokratikus igazgatása és 

intézése érdekében az Alaptörvény 32.§ (1) 

bek. a) és d) valamint a Magyarország 

helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 84.§ (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Helyi 

Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv.  8.§ (1) bek.-ben írottak figyelembe 

vételével működésének részletes 

szabályaira vonatkozóan a következő 

rendeletet fogadja el:  

 

1. § A Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről 

szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § 

(2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 “1.§ (2) A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX.. törvényt (a továbbiakban: 

Mötv.) a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglalt kiegészítésekkel kell 

alkalmazni.” 

2.§ Az SZMSZ 7.§ (1) bekezdése a 

következők szerint módosul:  

“7. § (1) (Az önkormányzat feladat- és 

hatásköre:) Az Önkormányzat 

gondoskodik az Mötv. 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott kötelező 

feladatok ellátásáról, valamint a Mötv. 

10.§ (2) bek. szerint a nem kötelező 

feladatok ellátásról. A helyi önkormányzat 

tulajdonában álló közforgalom elöl el nem 

zárt magánutakon, valamint tereken, 

parkokban és egyéb közterületeken közúti 

járművel történő várakozás (parkolás) 

biztosításáról” 

3.§ Az SZMSZ 7.§ (4) bekezdése a 

következők szerint módosul: 

„7.§ (4) Az Önkormányzat gondoskodik 

a kistérségi körzetközponti feladatok 

ellátásáról“. 

 

4.§ Az SZMSZ 8.§ (1) – (2) bekezdése a 

következők szerint módosul: 

 (A Város Önkormányzata  önként vállalt 

feladatai:) 

„8.§ (1) Önkormányzati intézmény által 

ellátott feladatok: 

- szakorvosi ellátás fenntartása; 

8.§ (2) Együttműködési megállapodás 

alapján biztosított feladatellátás: 

a) nevelési tanácsadó biztosítása; 

b) filmszinház üzemeltetése;“ 

5.§ Az SZMSZ 22.§ (1) bekezdése a 

következők szerint módosul: 

 “22. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 

hivatalos elnevezése: Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal.  A Polgármesteri 

Hivatal az Mötv-ben meghatározottakon 

túl egyúttal a Szentgotthárdi Többcélú 

Kistérségi Társulás munkaszervezete is.” 

6.§ Ez a rendelet 2013. január 01. 

napján lép hatályba és a hatályba lépést 

követő napon hatályát veszti. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

43/2012. (XII.13.) önkormányzati 

rendelete 

az egyes önkormányzati rendeletek 

szabálysértést tartalmazó 
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rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről, valamint egyes 

tevékenységek tiltott közösségellenes 

magatartássá minősítéséről szóló 21/2012. 

(V. 31.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti: 

a) az egyes önkormányzati rendeletek 

szabálysértést tartalmazó 

rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről, valamint egyes 

tevékenységek tiltott, közösségellenes 

magatartássá minősítéséről szóló 

21/2012. (V. 31.) önkormányzati 

rendelet; 

b) az ebek tartásáról és tartós 

megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet 8. §-a;
1
 

c) a helyi környezetvédelem szabályairól 

szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet 8. §-a;
2
 

                                                 
1
 „8. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást 

tanúsít és 150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható, aki a rendelet  3.§ (1) bekezdés 

a./, c./-f./, h./-j./ pontjában, a 4.§ (1)-(3) 

bekezdésében, valamint a rendelet 7.§ (1) 

bekezdésében foglaltakat megvalósítja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság 

kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-

testület a jegyzőre ruházza át.  

(3) A rendelet 3.§ (1) bekezdés c./-f./, h./- j./ pontja, 

a 4.§ (1) bekezdésében a közterületen megvalósított 

magatartás, a 4.§ (2), (3) bekezdése szerinti 

tényállás megvalósulása esetén a közterület – 

felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot 

szabhat ki.” 

 

d) a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet 

30. §-a;
3
 

e) a közterületek használatáról, rendjéről 

illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző 

reklámhordozók elhelyezéséről szóló 

                                                                       
2
 8.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít 

és 150.000 Forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható, aki a rendelet 2. § (1), (8)-(10) 

bekezdésében, a 2/A.§ (4) bekezdésében, a 2/C.§ 

(5) bekezdésében, a 3.§ (2), (8), (9) bekezdésében, a 

6.§-ban az ingatlanok és közterületek 

tisztántartására, rendjére vonatkozó szabályokat 

megszegi, továbbá az, aki a 11.§ (1) bekezdés 

a./pontjában, a (2), (4), (5) bekezdésében, a rendelet 

11/A. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakat 

megszegi, a zöldterületek fenntartására és 

kezelésére vonatkozóan a rendelet 19. § (1), (2) 

bekezdését, 20.§ (4)-(6) bekezdésében, 22.§ (1)-(3) 

bekezdése szerinti szabályokat megszegi, valamint 

aki a rendelet 24.§ (1) bek. b./ pontjában  foglalt 

zajvédelmi előírásokat megszegi. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság 

kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-

testület a jegyzőre ruházza át.  

(3) A rendelet 2.§ (8), (9) bekezdése, a 2/A.§ (4) 

bekezdése, a 2/C.§ (5) bekezdése, a 3.§ (2), (8), (9) 

bekezdése, a 11/A.§(1), (2) bekezdése, a 20.§ (4)-

(6) bekezdése szerinti tényállás megvalósulása 

esetén a közterület – felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő 

helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 
3
 „30.§(1) Tiltott, közösségellenes magatartást 

tanúsít és ezért 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható, aki 

a) a temető rendjét megszegi,csendjét zavarja, a 

temetőhöz nem illő magatartást tanúsít, engedély 

nélkül gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a 

temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, 

szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet, 

állatot bevisz, 

b) a sírgödröt kifalazza, 

c) síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez, 

d) lezárt temetőben sírboltot épít, 

e) bejelentés nélkül végez munkát. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság 

kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-

testület a jegyzőre ruházza át. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti  tényállás 

megvalósulása esetén a közterület-felügyelő 50.000 

Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
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11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

23.§-a;
4
 

f) a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet 12. §-a.
5
 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2012. november 15. 

napján lép hatályba, és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszti. 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás 

miatt e rendelet hatálybalépése előtt indult, 

e rendelet hatálybalépésekor folyamatban 

lévő közigazgatási eljárást meg kell 

szüntetni. 

 

 

 

                                                 
4
 „23.§ (1) a./ Tiltott, közösségellenes magatartást 

tanúsít és ezért 150.000.- Ft –ig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható, aki e rendelet 2. § 

(5) bekezdésében foglalt esetekben nem köt 

hatósági szerződést; e rendelet 2.§(7) bek-ben 

foglalt közterület használati tilalmat megsérti;e 

rendelet 10. § (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 

20.§(3) – (6) bekezdésében megfogalmazott 

szabályokat megszegi; e rendelet 22.§ (1) bek. b.) 

pontját megszegi. 

b./ A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos 

hatáskörét a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza 

át. 

(2) Az (1) bekezdés  szerinti tiltott, közösségellenes 

magatartásokat tanúsítókat a közterület-felügyelő  

50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.  

(3) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt 

kiszabott és befizetett helyszínbírság, illetve  a 

közigazgatási bírság jogerős megállapítása nem 

mentesít a közterület-használati díj fizetési, illetve 

helyreállítási kötelezettség alól.” 

 
5
 „12.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást 

tanúsít és ezért  150.000.- Ft –ig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható, aki a  rendelet 

3.§(1), 4.§ (4), 7.§(1),(2) bekezdésben foglaltakat  

megszegi, továbbá a 11.§(1)bekezdés szerinti 

szerződéskötési kötelezettségét nem teljesíti. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság 

kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-

testület a jegyzőre ruházza át. 

(3) A rendelet 3.§(1) bekezdése, 4.§ (4) bekezdése, 

7.§ (1), (2) bekezdése szerinti tiltott, 

közösségellenes magatartásokat tanúsítókat a 

közterület-felügyelő  50.000,- Ft-ig terjedő 

helyszíni bírsággal sújthatja.” 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

293/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

 

- az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat, a Régióhő Kft., az Ipari 

Park Kft., a Gotthárd-Therm Kft., a 

Vasivíz Zrt.,  

- a Brenner János Emlékhely 

Közalapítvány, a Szentgotthárdért 

Közalapítvány, a Szentgotthárd 

Közbiztonságáért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Szakképzéséért 

Közalapítvány; 

- Szentgotthárd város 

erdőgazdálkodója;  

- a Vasivíz Zrt. Felügyelő 

Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. 

Felügyelő Bizottságának tagja, 

Gotthárd-Therm Kft. felügyelő 

Bizottságának elnöke 

 

2012. évi munkájáról szóló, a 

mellékletek szerinti beszámolóit 

elfogadja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

 

294/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013.évi munkatervét és az  

Önkormányzat állandó bizottságainak 

2013. évi  munkaterveit. 

 

    Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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295/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város  

Önkormányzatának 2012. évi 

közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót 

megismerte. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal 2012. évi 

közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót 

megismerte 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

   Vadász József Közbeszerzési 

Bizottság Elnöke 

 

296/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő–

testülete elfogadja Rábakethely, 

Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, 

Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és 

Rábatótfalu településrészi 

önkormányzatok vezetőinek a 

2012. évi munkájukról szóló 

beszámolóit.  

Köszöni és elismeri a 

részönkormányzati vezetők 

tevékenységét. Elismerését és 

köszönetét fejezi a 

településrészeken önkéntes munkát 

végző polgároknak és civil 

szervezeteknek a 2012. évben 

végzett tevékenységért.  

 

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős közlésért: Huszár Gábor 

polgármester 
 
 

297/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat 

szociális szolgáltatástervezési koncepciója 

felülvizsgálati anyagát megismerte és 

elfogadja az alábbi kiemelésekkel: 

1. felkéri Szentgotthárd Város 

Polgármesterét, hogy folytasson 

tárgyalásokat az idősotthoni ellátás 

Szentgotthárdon illetve térségében 

történő megvalósításának 

érdekében az érintett szerveknél, 

2. kezdeményezi, hogy - elsősorban 

pályázati forrás igénybevételével - 

meg kell valósítani a szociális 

személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátásokat magába foglaló 

szolgáltatások, kiemelten: szociális 

étkezés, Idősek Klubja napi 

működését biztosító tárgyi 

eszközök pótlását, cseréjét, 

3. kezdeményezi, hogy – elsősorban 

pályázati forrás igénybevételével - 

meg kell valósítani a Városi 

Gondozási Központ leromlott 

műszaki állapotban lévő 

épületeinek felújítását, 

rekonstrukcióját (kiemelten: tető 

csere, villamoshálózat), 

4. kezdeményezi, hogy a jövőben 

ellátotti elégedettségi vizsgálatok 

készüljenek az intézményekben.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                       Fábián Béláné 

intézményvezető 

  Sohárné Domiter Edit 

intézményvezető 
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  dr. Gábor László 

irodavezető 
 
 

298/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és dr. Csuka János 

vállalkozó fogorvos között az I. sz. 

fogászati körzet ellátására megkötött 

megbízási szerződés 2012. december 

31. időponttal közös megegyezéssel 

történő megszüntetésével egyetért, a 

kapcsolódó megállapodás aláírására 

felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László 

irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy készítse elő az I. sz.  

fogorvosi körzet 2013. január 01. 

időponttól helyettesítéssel történő 

ellátására vonatkozó dokumentumokat, 

amelyek aláírására felhatalmazza a 

Polgármestert. 

 

Határidő:  

Felelős: Huszár Gábor polgármester    

              dr. Gábor László irodavezető 
 

299/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 

2006. évi CXXXII törvényben 

foglaltaknak megfelelően egyetért 

azzal, hogy a Rendelőintézet 

Szentgotthárd járóbeteg szakellátás 

óraszám/kapacitás átcsoportosítás 

iránt kérelmet nyújtson be az 

alábbiak szerint:  
 

 

Belgyógyászat : 0100   heti 33 óra- ebből 6 óra közreműködői szerz. 

Sebészet:   0200              heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Traumatológia:1002   heti   7 óra 

Szülészet-nőgyógyászat: 0400 heti 20 óra 

Szülészet-nőgyógyászati uh:5304 heti 10 óra 

Fül-orr-gégészet: 0600  heti 13 óra- közreműködői szerződéssel 

Szemészet: 0700   heti 10 óra- közreműködői szerződéssel 

Bőrgyógyászat: 0800   heti   6 óra- ebből 3 óra közreműködői szerz. 

Ideggyógyászat:0900   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ortopédia: 1000   heti   7 óra 

Reumatológia:1400   heti 14 óra- közreműködői szerződéssel 

Tüdőgyógyászat: 1900  heti 18 óra- közreműködői szerződéssel 

Laboratórium 0:5000   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ultrahang:5301   heti   8 óra- közreműködői szerződéssel 

Echocardiográfia: 5303                      heti   2 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológia:1100    heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológiai ultrahang: 5308  heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Pszichiátria:1800   heti   5 óra 

Addiktológia gondozás:1801  heti 10 óra 

Pszichiátria gondozás :1800  heti 15 óra 

Tüdőszűrés: 1904   heti 20 óra- közreműködői szerződéssel 

Fogl. eü. szakell.: 2502     heti 10 óra 

Fizikoterápia asszisztensi tev.: 5722 heti 26 óra.  
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

            Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos 

 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az átcsoportosítás kapcsán 

kijelenti, hogy az fenntartható és 

vállalja, hogy az átcsoportosítással 

érintett szakmák esetében a 

fenntarthatóságot biztosítja.  

Határidő: azonnal 

  Dr. Mesterházy Mária 

intézményvezető főorvos 

 
3. Szentgotthárd Város Képviselő-

testülete kinyilvánítja szándékát 

február 15-ig azzal kapcsolatban, 

hogy a szakrendelő további 

üzemeltetését városi érdekkörben 

kívánja működtetni. 

 

Határidő: januári végi testületi ülés 
 

 

300/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását 

az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

hagyja jóvá. 

 

Határidő: a hatálybalépésre: 2013. január 

01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / 

elnök 

                dr. Gábor László irodavezető 
 

 

 

 

 

301/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Müllex-Körmend Kft-t bízza meg 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a  

szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 

végzésével az új közszolgáltatási szerződés 

megkötéséig az előterjesztésben 

részletezettek szerint. Egyben 

felhatalmazza a polgármestert az átmenti 

időszakra vonatkozó megbízási szerződés 

aláírásával. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
 

302/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a Szentgotthárd, 

József A. utcát a Rákóczi u. 

csatlakozásától a Széchenyi utca irányába a 

Deák F. u. – József A. u. kereszteződéséig 

egyirányúsítja és elrendeli, hogy az egyik 

forgalmi sáv végiga szentgotthárdi 

parkolási rendszer szerinti kék zónához 

tartozzon és a kék kártyával rendelkező 

gépjárművek megállására szolgáljon. A 

Rákóczi utcát a Deák F. utca felől a József 

A. utca irányába egyirányúvá teszi és 

elrendeli, hogy az egyik forgalmi sáv a 

Rákóczi u. 5-től kezdődően a József A. 

utcáig a kék kártyával rendelkező 

gépjárművek megállására szolgáljon. Kék 
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zónába kell bevonni a Szentgotthárd, Deák 

F. u. 15 – 17 - Széchenyi u. 5. alatti 

társasházak közös udvarát.  
 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

           Vass József igazgató. 

 

Határidő: azonnal 

 

303/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatalt 2013. január 01. 

napjával az Előterjesztés  1. számú 

melléklet szerint hozza létre. A hivatal az 

önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására jön létre. 

A Hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint 

az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában is.  

Határidő: 2013. január 01. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd Alapító Okiratának 

módosítását az Előterjesztés 4. sz. 

melléklet szerint, a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot az Előterjesztés 5. sz. melléklet 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

304/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a víziközmű vagyont a 

Vasivíz Zrt-től átveszi, és felhatalmazza a 

polgármestert az Előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti Megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 

 

305/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a III. Béla Szakképző Iskola 

és Kollégium intézményének állami 

fenntartásba történő átadásával 

kapcsolatos megállapodást az 

előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint jóváhagyja, annak aláírására 

felhatalmazza a Polgármestert.  

Határidő: azonnal 

Felelős   :  Huszár Gábor  

polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a III. Béla Szakképző Iskola 

és Kollégium intézményének állami 

fenntartásba adásával kapcsolatban 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

az Önkormányzat képviseletében a 

megállapodásban megjelölt 

vagyonelemekre 2013. január 15. 

időpontig vagyonkezelői szerződést 

kössön az Állami Intézményfenntartó 

Központtal. 

Határidő: 2013. január 15. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László 

irodavezető 
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306/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézmény 

állami fenntartásba vételével 

kapcsolatos megállapodást az 1. számú 

melléklet szerint jóváhagyja, annak 

aláírására felhatalmazza a 

Polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős   :  Huszár Gábor  

polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézmény 

állami fenntartásba adásával 

kapcsolatban felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az Önkormányzat 

képviseletében 2013. január 15. 

időpontig a megállapodásban 

megjelölt vagyonelemekre (ingyenes) 

használati szerződést kössön az Állami 

Intézményfenntartó Központtal. 

Határidő: 2013. január 15. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László 

irodavezető 

 
 

 

 

 

 

 

 


