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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

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

                                                Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012.  4. 

    évi költségvetése. 

 

8/2012. (III. 1.) Önkormányzati rendelet  

                                               A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. 12. 

    (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

9/2012. (III. 1.) Önkormányzati rendelet.  

                                               A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról 13. 

    szóló 2/1994. (I. 27.) önkormányzati rendelet, vala- 

    mint a víz- és csatornadíjak megállapításának módjá- 

    ról szóló 10/1991. önkormányzati rendelet hatályon 

    kívül helyezése. 

 

10/2012. (III. 1.) Önkormányzati rendelet.  

                                               Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.)  13. 

    önkormányzati rendelet módosítása. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

28/2012. (III. 1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi  15. 

    költségvetési rendelet-tervezete. 

 

29/2012. (III. 1.)  A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi  16. 

    beszámolója és a 2012. évi munkaterve. 

 

30/2012. (III. 1.)  Értékelés az Önkormányzat 2011. évi gyermek-  16. 

    védelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról. 

 

31/2012. (III. 1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata sporttal kap-  16. 

    csolatos feladatainak áttekintése. 

 

32/2012. (III. 1.)  Röntgengép beszerzése a fogászati alapellátáshoz.  16. 
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33/2012. (III. 1.)  A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium beisko-  17. 

    lázási terve. 

 

34/2012. (III. 1.)  A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának megha- 17. 

    tározása. 

 

35/2012. (III. 1.)  A SZOI beiskolázási terve.     17. 

 

36/2012. (III. 1.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár 2012. évi munka-  17. 

    terve. 

 

37/2012. (III. 1.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati 17. 

    Szabályzatának módosítása. 

 

38/2012. (III. 1.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár Továbbképzési  17. 

    Tervének módosítása. 

 

39/2012. (III. 1.)  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működé- 18. 

    sének és szakmai oldalának vizsgálata. 

 

40/2012. (III. 1.)  Önkormányzati Megtakarítási Program intézkedési  18. 

    tervének módosítása. 

 

41/2012. (III. 1.)  Európai Régiók Intézete (IRE) tagság.   18. 

 

42/2012. (III. 1.)  Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme.  18. 

 

43/2012. (III. 1.)  Szentgotthárdi 2312/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése.  18. 

 

44/2012. (III. 1.)  Eladási ár meghatározása 2410 hrsz-ú ingatlan.  19. 

    (Szentgotthárd, Alkotmány utca 57.) 

 

45/2012. (III. 1.)  Ingatlanvásárlási kérelem Heiter László és felesége. 19. 

 

46/2012. (III. 1.)  Erdő használati megosztása iránti kérelem.   19. 

    (Dancsecs Tamás, Pencz Károly) 

 

47/2012. (III. 1.)  A Végh Autóház Kft kérelme.    19. 

 

48/2012. (III. 1.)  Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakások- 19. 

    ban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a hátralékok 

    behajtásáról tett intézkedésekről, valamint a bérlakások 

    ellenőrzéséről. 

 

49/2012. (III. 1.)  Szentgotthárd, József Attila utca 30. szám alatti ingatlan 20. 

    hasznosítása, beérkezett pályázatok elbírálása. 

 

50/2012. (III. 1.)  Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződé- 20. 

    seinek és díjainak felülvizsgálata. 
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51/2012. (III. 1.)  Ingatlanvásárlási kérelem Vincze Csaba.   20. 

 

52/2012. (III. 1.)  Európai Területi Társulás létrehozása.   20. 

 

53/2012. (III. 1.)  Meghatalmazás projektmenedzsment feladatok ellá- 21. 

    tására. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi költségvetésről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (továbbiakban 

Képviselő-testület) 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) 

bekezdésében és 91.§ (1) bekezdésében 

foglalt feladatkörében eljárva 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint 

rendelkezik: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületére (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) és annak szerveire, 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeire, valamint a támogatásban 

részesített szervekre, szervezetekre. 

 

2. A címrend 

 

2. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata költségvetésének 

címrendjét a 15. melléklet szerint 

határozza meg. 

 

3. A költségvetés bevételei, kiadásai a 

költségvetési hiány és finanszírozásának 

rendje 

 

3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.069.803 e/Ft-ban, 

azaz Kettőmilliárd-hatvankilencmillió-

nyolcszázháromezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 1.863.846 e/Ft 

azaz Egymilliárd-

nyolcszázhatvanhárommillió-

nyolcszáznegyvenhatezer forintban,  

c) hiányát 205.957 e/Ft-ban, azaz 

Kettőszázötmillió-

kilencszázötvenhétezer forintban 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevétek összege: 0 e/Ft, melyből 

a)működési pénzmaradvány:  0 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 0 e/Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását meghaladó külső 

finanszírozást szolgáló hitelek összege: 

205.957 e/Ft, melyből 

a) működési célú hitel: 126.598 e/Ft 

b) felhalmozási célú hitel: 79.359 e/Ft. 

 

(4) A költségvetés összevont mérlegadatait 

az 1. melléklet, a 2012. évi összevont 

mérleget működési és felhalmozási célú 

bevételek és kiadások bontásban a 2. 

melléklet tartalmazza. 

 

(5) Az Önkormányzat költségvetésének 

működési kiadásait, annak forrásait a 3. 

melléklet tartalmazza. 

 

(6) A Képviselő-testület a költségvetés 

bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek 

összegét a rendelet 5. melléklete szerint 

határozza meg. A normatív állami 

hozzájárulások a normatív részesedésű 

átengedett SZJA, valamint a normatív 
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kötött felhasználású támogatásokat a 6. 

melléklet részletezi. 

 

(7) A költségvetésben a beruházások és 

felújítások kiadásait a 4. melléklet 

feladatonként és kiemelt előirányzatonként 

mutatja be. 

 

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet 

tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat hitelterheit az 7. 

melléklet, a több éves kihatással járó 

feladatokat a 9. melléklet, az 

Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 

13. melléklet mutatja. 

 

(10) A Képviselő-testület a költségvetési 

szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 

részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes 

munkaidőre átszámított létszámkeretét 

2012. évre a 11. mellékletben 

részletezetteknek megfelelően határozza 

meg. 

 

(11) Szentgotthárd Város Önkormányzat 

által nyújtott 2012. évi közvetett 

támogatások összegeit a 12. melléklet 

mutatja be. 

 

(12) A költségvetés bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítéséről az 

előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. 

melléklet tartalmazza. 

 

4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § 

(1) bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét - a 

rendelet 2. és 5. mellékletében 

részletezettek alapján - az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

(2) Működési bevételek     1.494.296 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    92.754 e/Ft, ebből 

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

ab) Rendelőintézet     21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár     1.250 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal       4.500 e/Ft, 

ae) ingatlan eladás ÁFA           810 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:     306.298 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások    255.846 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok               0 e/Ft, 

cc) normatív kötött felhasználású támogatások    51.082 e/Ft; 

 

d) Egyéb működési bevételek:    161.077 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel   146.272 e/Ft,  

db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről    14.805 e/Ft, 

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

 

(3) Felhalmozási bevételek     369.550 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   276.500 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.    74.600 e/Ft, 
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ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.   16.900 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei   185.000 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       93.050 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel      88.326 e/Ft 

cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről      4.724 e/Ft 

 

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

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

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.680.257 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  0 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:   0 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány     0 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány      0 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási bevétel 

205.957 e/Ft, hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 205.957 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele   126.598 e/Ft, 

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele     58.501 e/Ft, 

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

 

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   205.957 e/Ft 

 

5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra    1.399.801 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      228.157 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       171.057 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       37.739 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     355.393 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      290.427 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás       296.218 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               810 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       155.479 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások           53.142 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           22.648 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           79.689 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására    0 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       305.179 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             4.000 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            34.306 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          266.873 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 
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ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg. 

 

6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              399.541 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            104.561 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              421.153 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    472.879 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    364.695 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     42.729 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     65.455 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                 1.667 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1.414.594 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola    228.157 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata   131.852 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.     34.529 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata     59.983 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata         126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.       1.667 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      171.057 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     72.422 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.     18.717 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     79.918 e/Ft; 

 

c) Móra Ferenc Városi Könyvtár      37.739 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     19.487 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.       5.046 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata      13.206 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  355.393 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   355.393 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal     290.427 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata   174.977 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.     45.643 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata     70.707 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat      296.218 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata       1.703 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir          626 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata    176.529 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás    117.360 e/Ft, 

 

g) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 
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h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.000 e/Ft, 

i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA              810 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 

4.000 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék 2.000 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  301.179 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      34.306 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     266.873 e/Ft. 

 

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

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                  1.716 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga           277 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás         294 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás        774 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok         549 e/Ft; 

b) Civil Alap          2.000 e/Ft, 

c) pályázati alap működési          1.000 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások     3.000 e/Ft, 

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret         1.000 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g)Vasi TISZK működési hj. különbözet       1.620 e/Ft, 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész       1.105 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret       2.000 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Polgármesteri Hivatal        11.000 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ          4.400 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi Alap          1.000 e/Ft, 

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

m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadások          500 e/Ft 

 

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

meg: 

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

b) pályázati alap            5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás    185.000 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. 
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(6) A céltartalékban tervezett 301.179 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 a (5) bekezdés c) pont 

testületi döntés alapján, 

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

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

pont a pályázat elnyerését követően, 

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

számla esedékességekor, 

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

követően, 

f) a (4) bekezdés l) pont nyugdíjazás 

esetén, 

g) a (4) bekezdés c) pont a banki 

kötelezés szerint. 

 

7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz 

kötődően, illetve kötött felhasználással 

összesen 306.928 e/Ft normatív állami 

támogatásban részesül, a szociális 

juttatásokhoz kapcsolódóan tervezető 

normatív kötött felhasználású támogatás 

51.082 e/Ft. A normatív állami 

támogatásból 30.672 e/Ft nem kerül 

folyósításra. 

 

8. § A Képviselő-testület a nem 

költségvetési szervek útján ellátott 

lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz 

szervezetenként a következő forrásokat 

biztosítja: 

a) kommunális feladatok (közterület 

tisztítás, parkfenntartás) ellátása – 

Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat: 30.600 e/Ft, 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület: 30.500 

e/Ft. 

 

4. Költségvetési létszámkeret 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a 

költségvetési szervek létszámkeretét 2012. 

január 1-jén 143 főben rögzíti. A 

létszámkeretből 45 fő pedagógus, 56 fő 

köztisztviselő munkakörben 

foglalkoztatott. 

 

(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 

10. mellékletében jóváhagyott 

létszámkeretet nem léphetik túl. 

 

(3) A Képviselő-testület a 

közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre 

átszámított létszámkeretét 2012. évre  4,9. 

főben rögzíti. 

 

5. A költségvetés készítésére, 

végrehajtására és módosítására vonatkozó 

szabályok 

 

10.§ (1) Az Önkormányzat, valamint 

költségvetési szervei a Képviselő-testület 

által jóváhagyott költségvetés alapján, a 

vonatkozó jogszabályok előírásaira és 

belső szabályzataikra tekintettel 

gazdálkodnak a gazdaságosság, a 

hatékonyság és eredményesség 

szempontjait figyelembe véve. 

 

11.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott 

bevételi és kiadási előirányzatok 

módosítására, valamit a kiadási és bevételi 

előirányzatok átcsoportosítására a 

jogszabályokban meghatározott esetekben 

és módon van lehetőség 

 

(2) A költségvetési szervek bevételeinek 

elmaradása nem eredményezi az 

önkormányzati támogatás növelését. 

Amennyiben a tervezett bevételek 

elmaradnak, a tervezett kiadások nem 

teljesíthetők. 

 

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi 

többlet felhasználásáról a Képviselő-

testület dönt. 

Nem kell külön képviselő-testületi 

jóváhagyás a működés során, az egyes 

szakfeladaton keletkező olyan 

többletbevételek felhasználására, amelyek 

az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %-

kal haladják meg. Ebben az esetben a 

költségvetési rendelet módosítására utólag, 
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a költségvetési szerv adatszolgáltatása 

alapján kerül sor. 

 

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel 

többlet felhasználásáról a Képviselő-

testület a költségvetési szerv kérelme 

alapján dönt. Ezen bevételi többletek 

felhasználására a Képviselő-testület 

döntését követően van lehetőség. A 

bevételi többlet összegével a költségvetési 

rendeletet a soron következő rendelet 

módosítás keretében módosítani kell. 

Amennyiben a bevételi többlet 

felhasználását a Képviselő-testület nem 

engedélyezi azt az önkormányzat 

költségvetésébe a döntést követően 

azonnal be kell fizetni. 

 

(5) A költségvetési szervek eredeti 

előirányzat szinten jutalmat – kivéve a 

jogszabály alapján biztosított jubileumi 

jutalom – nem tervezhetnek, arra 

előirányzat a személyi juttatások 

előirányzatának átmeneti megtakarításából 

képezhető. A feladat elmaradásból 

származó személyi juttatás maradvány 

jutalmazásra nem használható. 

 

(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját 

bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat 

munkavállalót, a bevételi tervtől való 

elmaradás esetén olyan időpontban köteles 

a szükségesnek tartott létszámintézkedést 

megtenni, hogy a ténylegesen realizálható 

bevétele nyújtson fedezetet a 

foglalkoztatás, és az esetleges 

létszámleépítés teljes költségére. A saját 

bevétel terhére foglalkoztatott 

munkavállalók személyi juttatásai, 

járulékai önkormányzati támogatás terhére 

nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére 

történő foglalkoztatás esetén új 

munkaszerződés, vagy kinevezés csak 

határozott időre, az adott költségvetési évre 

vonatkozóan történhet. 

 

12. § (1) Az év közben engedélyezett 

központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha 

az érdemi döntést igényel, a Képviselő-

testület dönt a költségvetési rendelet 

módosításával. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő 

központi pótelőirányzatok miatti 

költségvetési rendelet módosítását a 

negyedévet követő első Képviselő-testületi 

ülésre kell beterjeszteni. 

 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek 

költségvetését rendeletmódosítással a 

Képviselő-testület változtathatja meg. A 

költségvetési szervek a Polgármesteri 

Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 

15. napjáig köteles közölni az előirányzatot 

érintő módosításokat. A költségvetési 

rendeletet a Képviselő-testület 

negyedévente módosítja. 

 

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az 

önkormányzatot érintő módon – a központi 

támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, 

vagy törli, az intézkedést követően a 

költségvetési rendelet módosítását 

haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell 

terjeszteni. 

 

13.§ (1) A költségvetési szerv 

pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet 

csak akkor nyújthat be, ha a Képviselő-

testület által jóváhagyott pénzmaradványát 

nem használja fel személyi juttatás 

kifizetésére, hanem azt más kiemelt 

előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi 

kiadásokra fordítja. 

  

(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat 

kérelem benyújtásának határideje tárgyév 

szeptember 10. A benyújtott kérelemhez 

csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi 

gazdálkodásának adatait, az addig saját 

hatáskörben végrehajtott előirányzat 

módosítások, átcsoportosítások 

kimutatását, az igényelt pótelőirányzat 

részletes, számszaki adatokkal történő 

indoklását, valamint a pénzügyi-gazdasági 

feladatokat ellátó szervezet gazdasági 

vezetőjének véleményét. 
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(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat 

kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső 

ellenőr írásos állásfoglalását is a 

kérelemhez csatolni kell. 

 

14.§ A költségvetési szerveknél szakmai 

programok indításához, feladatmutatót 

érintő fejlesztéshez, pályázat 

benyújtásához a Képviselő-testület előzetes 

hozzájárulása szükséges. A költségvetési 

szervek kötelesek az ágazatilag érintett 

bizottságok véleményét a Képviselő-

testületi döntés előtt kikérni. Minden 

esetben ki kell mutatni a kérelmezett 

program, fejlesztés, pályázat rövid és 

hosszú távú költségvetési kihatásait. A 

szükséges önerő biztosításáról, valamint a 

pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-

testület dönt. 

 

15.§ (1) A költségvetési szervek nem a 

naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves 

időtartamú, rendszeresen ismétlődő 

szakmai alapfeladataik ellátására 

tárgyévben a következő évi költségvetés 

terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a 

Képviselő-testület előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

(2) A költségvetési szervek többéves 

kötelezettséget kizárólag a Képviselő-

testület előzetes jóváhagyása esetén 

vállalhatnak. 

 

16.§ A Képviselő-testület feljogosítja: 

a) az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 

e/Ft összegben kötelezettséget 

vállaljon, 

b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft 

polgármesteri keret felhasználására 

kötelezettséget vállaljon. 

 

17.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi 

önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb 

egyesületek, civil szervezetek 

alapítványok, egyházak részére pénzbeli 

támogatást nyújthat az erre a célra a 

költségvetésben elkülönített alapok terhére. 

 

(2) A sportegyesületek támogatására 

vonatkozóan a döntési hatáskört az 

SZMSZ az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott támogatások folyósítására a 

támogatott szervezettel az Önkormányzat 

nevében megkötött támogatási szerződés 

aláírását követően kerülhet sor. A 

támogatási szerződésnek rendelkezni kell 

legalább a támogatás felhasználására, 

elszámolására, a nem cél szerinti 

felhasználás jogkövetkezményeire 

vonatkozóan. 

 

(3) A támogatás feltétele, hogy a 

támogatott szervezet írásbeli 

nyilatkozatában arról is köteles 

nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, 

valamint megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvényben foglalt 

feltételeknek. 

 

18.§ (1) A polgármester a hatályos 

jogszabályi előírások szerinti 

gyakorisággal és időpontokban beszámol 

az önkormányzat gazdálkodásának 

helyzetéről. 

  

(2) A Képviselő-testület a zárszámadás 

keretén felülvizsgálja a költségvetési 

szervek pénzmaradványát. 

 

(3) A 2011. évi pénzmaradványból az 

intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek 

pénzmaradványának elszámolása során az 

alaptevékenységgel összefüggő támogatás 

értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) 

módosított előirányzatát meghaladó 

többlete, valamint az ellátotti létszám 

csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 

előirányzat maradvány elvonásra kerül, 

b) a Rendelőintézet 2012. évi 

társadalombiztosítás finanszírozási 

többletbevételével az intézmény 

önkormányzati támogatását év közben 

csökkenteni kell, 
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c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) 

előirányzat maradványa, valamint a 

meghatározott célra adott (egyszeri) 

előirányzat maradványa. 

 

6. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 

 

19.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és intézményei 

számlavezető pénzintézetéül az Országos 

Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 

Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió 

Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 

 

20. § (1) Az önkormányzat átmenetileg 

szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a 

gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett 

-, a Pénzügyi Iroda javaslata alapján a 

Polgármester dönt.  

 

(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról 

a Képviselő-testületet a gazdálkodással 

kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg 

tájékoztatni kell. 

 

21.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti 

likviditási problémák kezelésére hozzájárul 

275.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, 

valamint 25.000 e/Ft munkabérhitel 

felvételéhez és egyben felhatalmazza a 

polgármestert a folyószámlahitel szerződés 

és a munkabérhitel szerződés aláírására. 

 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek 

tekintetében a Képviselő-testület azok 

visszafizetésére kötelezettséget vállal, 

kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a 

kapcsolódó terheit a költségvetésében 

megtervezte. 

 

22.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban 

rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, 

valamint hosszú lejáratú hitel felvételéről 

esetenként külön dönt.  

 

23.§ Az intézmények finanszírozása a 

kiskincstár keretében, a számlavezető 

pénzintézet útján, megállapodás alapján 

történik. 

 

7. Vegyes rendelkezések 

 

24.§ A Képviselő-testület önkormányzati 

biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervhez, ha annak elismert 

tartozásállománya a 30 napot, mértékét 

tekintve a költségvetési szerv éves eredeti 

kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 

100 millió Ft-ot eléri és e tartozását egy 

hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 

Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek 

tartozás állományukról negyedévi 

rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 

esetén pedig azonnal kötelesek 

tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 

 

25. § (1) Az állampolgárok élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi 

csapás, illetőleg következményeinek az 

elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 

polgármester a helyi önkormányzat 

költségvetése körében átmeneti intézkedést 

hozhat, amelyről a Képviselő-testület 

legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

jogkörében a polgármester az 

előirányzatok között átcsoportosítást 

hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok 

teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 

rendeletben nem szereplő kiadásokat is 

teljesíthet. 

 

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2013. évi 

költségvetési rendelet elfogadásáig az 

önkormányzat bevételeit beszedje és a 

legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A 

felhatalmazás az új költségvetési rendelet 

hatályba lépésének napján megszűnik. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

27. § E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kihirdetve: 2012. március 1-én. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
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8/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 

26/2004. (VIII. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, valamint a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX törvény 21/A. § (2) 

bekezdésének felhatalmazása és a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 

törvény 8.§. (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a talajterhelési díj egyes 

kérdéseiről az alábbiakat rendeleti el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő – 

testületének A talajterhelési díj egyes 

kérdéseiről szóló 26/2004.(VIII.27.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban 

Rendelet) 7.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„ 7.§ (1) A tárgyévben fizetendő díjat az 

előző évi tényleges kibocsátási adatok 

alapján kell kiszámítani. Mértéke a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX törvény 12.§ (3) bekezdését 

módosító 2011. évi CCI. tv. 234. §-a 

szerint meghatározott mérték.” 

 

2.§ (1) A Rendeletnek jelen rendelettel 

nem érintett része változatlanul érvényes. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszíti.  

 

Kihirdetve: 2012. március 1-én. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

„A víz-és csatornaszolgáltatási  díjak 

megállapításáról” szóló 2/1994. (I.27.) 

önkormányzati rendelete, valamint 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének „A  víz- és 

csatornadíjak megállapításának 

módjáról” szóló 10/1991.  önkormányzati 

rendelete 

hatályon kívül helyezéséről. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

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

felhatalmazás, továbbá a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX 

törvény 93. § (2) bekezdés alapján a 

következőket rendeli el 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

„A víz-és csatornaszolgáltatási  díjak 

megállapításáról” szóló 2/1994. (I.27.) 

önkormányzati rendeletet hatályon kívül 

helyezi.   

 

2.§  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

„A víz- és csatornadíjak 

megállapításának módjáról” szóló 

10/1991.  önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül helyezi. 

 

3.§  A jelen rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2012. március 1-én. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 

4/2001. (II. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107.§, valamint a 143. 

§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján – figyelembe véve a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
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Törvény 3.§. (1) 6. pontja, a 13.§ (1), 

valamint a 18. § (1) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 97. § (2) bekezdésében foglaltakat, 

valamint az egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzatok 

tulajdonába adásáról szóló 1991. évi 

XXXIII. törvény rendelkezéseit – az alábbi 

rendeletet alkotja meg az önkormányzat 

vagyonáról. 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének 

Az önkormányzat vagyonáról szóló 

4/2001. (II. 1.) Önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) I. fejezete (A 

rendelet hatálya) helyébe a következő  I. 

fejezet lép: 

 

„I. fejezet A rendelet hatálya 

 

1. §  (1) A rendelet hatálya kiterjed 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzat) 

tulajdonában lévő 

a) ingatlan és ingó vagyonra, 

valamint vagyoni értékű jogokra 

(továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), 

továbbá 

b) a tagsági jogot megtestesítő 

értékpapírokra, illetve a közhasznú 

társaságban és gazdasági társaságban az 

Önkormányzatot megillető egyéb társasági 

részesedésekre (a továbbiakban: portfólió 

vagyon). 

c) Szentgotthárd Város 

önkormányzatára, az önkormányzati 

vagyon kezelőire, hasznosítóira, 

használóira, és az önkormányzat szerveire 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya 

a) az önkormányzati gazdasági 

társaságok és költségvetési szervek 

használatában lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletének kivételével 

- az Önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére, továbbá a lakások és 

forgalomképes önkormányzati vagyonnak 

minősülő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek elidegenítésére; 

b) a nemzetiségi önkormányzatok  

vagyon-juttatására; 

c) Az Önkormányzat költségvetési 

intézményeinek működési célú pénzeszköz 

átvételével kapcsolatos döntésre. 

(3) Ezen rendelet szabályait csak 

akkor kell alkalmazni a közterületek 

tulajdonjogot nem érintő hasznosítására, ha 

a Képviselő-testület egyéb rendelete 

eltérően nem rendelkezik.” 

 

2.§ A Rendelet 2. §-a  a következők 

szerint módosul:   

„2. § (1) Az önkormányzati vagyon 

a) törzsvagyonból,  

b) üzleti vagyonból áll.” 

 

3.§ A Rendelet 3. §-a  a következők 

szerint módosul:   

„3.§ (1) Az Önkormányzat vagyona 

forgalomképesség alapján: 

a) forgalomképtelen  

b) korlátozottan forgalomképes  [ a) és 

b) együttesen: törzsvagyon ]  

c) forgalomképes üzleti vagyon 

 

(2) A forgalomképtelennek besorolt 

önkormányzati  

a) vagyont nem lehet elidegeníteni, 

b) vagyont nem lehet megterhelni 

(kivéve a vagyonkezelői jogot és a 

jogszabályon alapuló használati vagy 

szolgalmi jogot), 

c) vagyonon dologi jog nem létesíthető, 

d) vagyonon osztott tulajdon nem 

létesíthető. 

(3) A forgalomképtelen besorolást 

kapott vagyontárgyra e rendelet hatályba 

lépése után a (2) bekezdésben 

meghatározott tartalommal kötött 

szerződés semmis. 

(4) A korlátozottan forgalomképes 

vagyon felett törvényben vagy e 

rendeletben meghatározott feltételek 

szerint lehet rendelkezni. 

(5) A forgalomképesnek besorolt 

önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész 

elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, 

gazdasági társaságba vitele, valamint 

egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi 



X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR 29. 

 15 

jogok gyakorlása az e rendeletben 

meghatározottak szerint történik. 

 

4.§  A Rendelet 5.§-a következőképpen 

módosul 

 

„5.§ Az önkormányzat  üzleti 

vagyona körébe a forgalomképes 

vagyonelemek tartoznak” 

 

5.§  A Rendelet 6.§-a következőképpen 

módosul 

„6.§ Az önkormányzat törzsvagyonába 

azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek 

közvetlenül kötelező önkormányzati 

feladatkör ellátását, vagy hatáskör 

gyakorlását szolgálják és amelyet a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5.§ (2) bekezdése állapít meg.” 

 

5.§  A Rendelet 7.§-a következőképpen 

módosul 

 

„7. § (1) Az önkormányzat 

forgalomképtelen törzsvagyona  

a) a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló vagyonból, és 

b) a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű vagyonból 

áll. 

(2) A kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény. 5. § (3) bekezdése szerinti 

vagyont kell érteni. 

(3) A nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű vagyon alatt a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény. 5. § (4) bekezdése szerinti 

vagyont kell érteni az alábbiak szerint: 

a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. 

mellékletében meghatározott 

vagyonelemek. 

b) az e rendeletben nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű 

vagyonnak minősített önkormányzati 

vagyonelemek. 

(4) Az önkormányzat nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyona, melynek önkormányzati 

tulajdonban történő megőrzése hosszú 

távon indokolt: 

 

a) szentgotthárdi 15 hrsz-ú, kivett 

színház megnevezésű ingatlan, 

b) szentgotthárdi 25/1 hrsz-ú, kivett 

termálkút megnevezésű ingatlan  
c) szentgotthárdi 2607 hrsz-ú, kivett 

templom megnevezésű ingatlan 
 

6.§  A Rendelet 8.§ (1) bekezdése („Az 

önkormányzat korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonát –más jogszabályok szerint- 

a következő vagyonelemek jelentik”):az 

alábbiakkal egészül ki: 
       „ - helyi közút tartozékai” 

 

7.§  A Rendelet 9.§-a helyébe a 

következő szövegezésű § lép:  

 

„9.§ Az önkormányzat üzleti 

vagyona  

Az önkormányzat üzleti vagyonát 

jelenti mindazon vagyon, amely nem 

tartozik az önkormányzat 

törzsvagyonába.” 

8.§  A Rendelet 10.§-a a következők 

szerint változik::  

„10. § Az önkormányzat üzleti 

vagyona forgalomképes.” 

 

9.§ Záró rendelkezések 

(1) A Rendelet egyebekben 

változatlanul érvényes. 

 

(2) Ez a rendeletmódosítás kihirdetést 

követő napon lép hatályba és az azt követő 

napon hatályát veszti.  

 

Kihirdetve: 2012. március 1-én. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

28/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3 ) 

bekezdésben meghatározott 

kötelezettségére tekintettel az 

Önkormányzat saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegeit 

az 1. sz. melléklet szerint határozza meg. 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2012. évi költségvetési rendelet 

tervezetben a Hulladékgyűjtő udvar 

területének művelési ágból történő 

kivonására tervezett 2.300 e/Ft-ból 2.000 

e/Ft-ot a Rábatótfalusi Sportöltöző 

felújítására a Rábatótfalui Sportegyesület 

által benyújtandó pályázathoz pályázati 

önrészre, 300 e/Ft-ot az Evangélikus 

Egyházközség támogatási kérelme alapján 

a templomi toronyóra elkészítéséhez 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

29/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. 

évi Beszámolóját az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Éva elnök 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2012. 

évi Munkatervét az Előterjesztés 2. számú 

melléklete szerint megismerte és 

jóváhagyja. Felkéri az Egyesület elnökét a 

munkatervben megfogalmazott feladatok 

végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Kiss Éva elnök  

 

30/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megismerte és 

elfogadja az Önkormányzat 2011. évi 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai 

ellátásáról szóló Beszámolót és értékelést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

31/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Szentgotthárd 
Önkormányzata sporttal kapcsolatos 
feladatainak áttekintése” című tájékoztatót 
megismerte és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 

32/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja Dr. Csuka János fogorvos 

számára, hogy a fogászati alapellátás 

biztosításához szükséges fogászati 

röntgenkészülékének beszerzésére a 

216/2011. (X.19.) Korm. rendelet alapján 

nyújtson be támogatási kérelmet azzal, 

hogy a készülék beüzemelésének költségeit 

legfeljebb 200.000,- Ft mértékig 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

biztosítja az általános tartaléka terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Csuka János fogorvos 

 

2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy amennyiben az 1.) pont 

alapján nem lehet a röntgengép 

beszerzéséről gondoskodni, a Képviselő-
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testület megvizsgálja annak lehetőségét, 

hogy az I. és II. fogorvosi körzet 

diagnosztikus hátterét hogyan lehetne 

hosszútávon a Szentgotthárd 

Rendelőintézet - Iskolafogászat 

szolgáltatóval kötött szerződés alapján 

biztosítani. Ennek keretében vizsgálni kell 

annak a lehetőségét is, hogy az 

iskolafogászati ellátás a Rendelőintézet 

épületében biztosítható-e. 

 

Határidő: 

2012. márciusi Képviselő-testületi ülés 

Felelős: 

Huszár Gábor polgármester 

Dr. Mesterházy Mária intézményvezető 

főorvos 

Dr. Gábor László irodavezető 

 

33/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium 2012. évi 

beiskolázási tervét az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint megismerte és 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedics Sándor igazgató 

 

34/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, 
hogy a 2012. évben a SZEOB Tótágas 
Bölcsőde intézményegység által biztosított 
gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása 
kapcsán kezdeményezze megvizsgálni 
intézményi térítési díj megállapításának 
lehetőségét azzal, hogy azt részletesen ki 
kell dolgozni  és előzetes javaslattételre 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elé kell terjeszteni.  A 
térítési díj kérdését Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének A 
gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 

30.) önkormányzati rendeletben is 
szabályozni szükséges. 
 
Határidő: 2012. márciusi testületi ülés 
Felelős:Huszár Gábor polgármester / elnök 

Kovács Tiborné igazgató 
Dr. Gábor László irodavezető 

 

35/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának, hogy a SZOI intézményének 

2012. évi beiskolázási tervét az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Éva igazgató 

 

36/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 2012. évi munkatervét az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

Felkéri az intézmény igazgatóját a 

munkatervben megfogalmazott feladatok 

végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 

37/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 1. számú mellékletét 

képező könyvtárhasználati szabályzat 

módosítását az Előterjesztés 2. számú 

mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 

38/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 2007-2013. évre elkészített 

Továbbképzési Tervének módosítását az 

Előterjesztés 2. sz. melléklet alapján 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár Piroska igazgató  

 

39/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az „A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat működésének és 

szakmai oldalának vizsgálata” elnevezésű 

belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

40/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a 

Közbeszerzési Bizottság K/6/2012.(02.20). 

sz. döntésével, és a Képviselő-testület 

62/2011. sz. határozatában jóváhagyott 

közbeszerzési eljárások közül a következő 

beszerzések esetén nem bonyolíttat le 

közbeszerzési eljárást az Önkormányzati 

megtakarítási program keretében: 

 a háziorvosi ügyeleti eljárás  

 a járóbeteg szakellátás  

 telekommunikációs szolgáltatások  

 másológép bérlése beszerzési 
tárgyakban. 

A Képviselő-testület mindezekre tekintettel 

a Lucsik és Társa Kft-vel az 

Önkormányzati Megtakarítási program 

megvalósítására megkötött szerződését a 

jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési 

eljárások lezárását követően teljesítettnek 

tekinti. 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 

Lucsik és társa Kft-nek az eddig végzett 

munkáért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

41/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nem tartja 

elégségesnek az IRE - Európai Régiók 

Intézete (IRE) Egyesületről rendelkezésre 

álló információkat a tagként történő 

belépéshez, így további információk 

beszerzését tartja szükségesnek. Ezek 

megérkezése után a szervezetbe történő 

belépésről kész döntést hozni. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

42/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megismerte és 

tudomásul veszi, hogy a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-

Rábafüzes a Német Belügyminisztérium 

2012. évi „Essen auf Rädern” pályázatán 

részt kíván venni és a pályázaton 

beszerezni kívánt járművet egy külön 

Együttműködési Megállapodás keretében a 

Gondozási Központ Szentgotthárd 

intézmény rendelkezésére fogja bocsátani 

az intézmény szociális feladatainak 

ellátására. A pályázathoz a maximálisan 

elnyerhető pályázati összegből - 25.000 € - 

ból kiindulva a 25% önrészt Szentgotthárd 

Város Önkormányzata biztosít a 

pályázathoz a 2012. évi költségvetés 

pályázati alapja terhére. 
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Határidő: az aláírásra azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

43/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

2312/2.hrsz-ú, 2.193 m
2

 alapterületű, kivett 

épület és udvar megnevezésű belterületi 

ingatlanra Sályi Krisztina (an.: Varga 

Andrea szül.: Körmend, 1990.09.03.) 9955 

Szentgotthárd, Alkotmány u. 41/A. sz. 

alatti lakossal történő Adásvételi szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 17/2012. sz. 

testületi határozattal elfogadott pályázati 

kiírásban szereplő feltételekkel és 

vételárért, amennyiben a Magyar Állam a 

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. Tv. 14.§-ban biztosított 

elővásárlási jogával nem él. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal, 

szerződéskötésre a Magyar Állam 

elővásárlási jogáról szóló nyilatkozatának 

közlését követő 15 napon belül. 

 

44/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, 

szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, természetben 

Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. szám 

alatti lakóház, udvar, gazdasági épület 

megnevezésű, 2346 m
2
 területű ingatlan 

értékesítésére egyelőre nem  ír ki 

pályázatot. Úgy rendelkezik, hogy először 

történjen meg az épületben lévő 

önkormányzati bérlakásban lakók 

elhelyezése, a lakások kiürítését követően 

tér vissza a Képviselő-testület az ingatlan 

értékesítésére. 

 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

45/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3214 

hrsz-ú, 4070 m
2

 alapterületű, beépítetlen 

terület megnevezésű  1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant 

értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát forgalmi 

értékbecslés alapján a következő ülésen 

határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés 

a következő ülés 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

46/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 

szentgotthárdi 0110/17 hrsz-ú, 1 ha 8839 

m
2

 területű és a 0112/1 hrsz-ú, 1 ha 1711 

m2 területű, erdő művelési ágú, külterületi, 

osztatlan közös tulajdonban lévő 

ingatlanok tulajdoni részarány szerinti 

használati megosztásához, az Előterjesztés 

1. sz. mellékletben szereplő helyszínrajzon 

jelölt használat szerint, s felhatalmazza a 

polgármestert a Használati megállapodás 

aláírására. A Képviselő-testület a 

megosztással járó költségekhez a tulajdoni 

részarányának megfelelő mértékkel járul 

hozzá. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

47/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Szentgotthárd 0268/4. hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában a Körmendi 

Körzeti Földhivatalnál kezdeményezett, 

38264/2011. szám alatt 2011. 11.17-én 

rögzített fekvéshatár változás iránti 

kérelem átvezetését a Végh Autóház Kft. 
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és az MKB Zrt. közti keretbiztosítéki 

jelzálogjog bejegyzés iránti kérelemnek az 

ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

megelőzze. 

 

Határidő: közlésre: azonnal 

Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

48/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és 

vízdíjhátralékáról és a hátralékok 

behajtásáról tett intézkedésekről valamint a 

bérlakások ellenőrzéséről készített 

beszámolót megismerte, az abban 

foglaltakat tudomásul vette. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

49/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, 

Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 

1273 hrsz-ú, 729 m
2
 területű ingatlant 

hasznosítására kiírt pályázat győzteseként 

a G. A. Invest Kft (9970 Szentgotthárd, 

Duxler utca 31/2. ügyvezető: Bánfi Zoltán) 

ajánlatát hirdeti ki tekintettel arra, hogy a 

beruházás eredményeképpen a győztes 

pályázó 3 db összesen 105 m
2
 területű 

lakást biztosít az Önkormányzatnak és 

vállalja a pályázatban kiírt 2013. 

szeptember 30.-i beépítési határidőt.  

A Képviselő-testület felkéri a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a beruházás 

elkészítéséhez szükséges megállapodás 

tervezetét a következő testületi ülésre 

készítse elő. 

 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Műszaki Iroda 

Határidő: közlésre azonnal 

 

50/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiségeknek, 

valamint a vagyonrendelet és a közterület 

használatról szóló rendelet hatálya alá 

nem tartozó szerződésekkel érintett 

területek bérleti díját 2012. április 01. 

napjától a KSH által közölt inflációs 

rátának megfelelő mértékben, 3,9 %-kal 

megemeli. 

A bérlőkkel a bérleti díjról szóló 

szerződésmódosítási ajánlatot 2012. 

április 1-i hatálybalépési időponttal kell 

kiközölni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

51/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 23-25. sz. 

alatti társasházban lévő, 46/5/A/36-

46/5/A/37-46/5/A/38 hrsz-ú  

pincehelyiségek előtti 5,8 m2 területű 

folyosórész és a 46/5/A/2 - 46/5/A/3 -  

46/5/A/4 hrsz-ú  pincehelyiségek előtti 6,4 

m2 területű folyosórész Vincze Csaba 

Szentgotthárd, Honvéd u. 11. szám alatti 

lakos számára történő értékesítéséhez, 

amennyiben a társasházi közgyűlésen a  

tulajdonostársak többsége is az értékesítés 

mellett dönt. A vételár a Mohl-Gotthárd 

Ingatlan Kft. által 2012.02.10-én készített 

Ingatlanforgalmi Szakértői Véleményben 

szereplő 427.000.-Ft-nál kevesebb nem 

lehet. 

A Képviselő-testület hozzájárul az 

értékesítéshez kapcsolódóan a társasházi 

alapító okiratának módosításához, valamint 

a vételár társasház számlájára történő 

befizetéséhez. Az Alapító Okirat 

módosításához szükséges aláírásra 

felhatalmazza a polgármestert. 
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Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

52/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete a rendelkezésre álló 

információk alapján támogatja, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

belépjen a 24 Cities Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Társulásba. A Képviselő–

testület előzetesen 10 Ft/lakos mértékű évi 

tagdíjat fogad el. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

53/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazását ad a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd részére, hogy a 

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javítása” című pályázat 

vonatkozásában a Képviselő-testület 

nevében eljárjon, a projekt 

menedzselésével kapcsolatos feladatokat 

önállóan végezze. A Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Irodáján belül a Városfejlesztési 

és pályázatkezelő csoport végzi a pályázat 

előkészítésével, gondozásával, 

menedzselésével, elszámolásával, 

adminisztrációjával kapcsolatos 

feladatokat, a Pénzügyi Iroda pedig a 

pályázattal kapcsolatos kifizetések, 

pénzforgalommal kapcsolatos-, és a 

számviteli nyilvántartások vezetésével 

kapcsolatos feladatokat látja el. 

2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazást ad a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd részére, hogy a Támogatási 

Szerződés megkötése után a 

„Szentgotthárd-Luzern energiaváros” 

(TPPA/2011/03/07), pályázat 

vonatkozásában a Képviselő-testület 

nevében eljárjon, a projekt 

menedzselésével kapcsolatos feladatokat 

önállóan végezze. A Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Irodáján belül a Városfejlesztési 

és pályázatkezelő csoport végzi a pályázat 

előkészítésével, gondozásával, 

menedzselésével, elszámolásával, 

adminisztrációjával kapcsolatos 

feladatokat, a Pénzügyi Iroda pedig a 

pályázattal kapcsolatos kifizetések, 

pénzforgalommal kapcsolatos-, és 

számviteli nyilvántartások vezetésével 

kapcsolatos feladatokat látja el. 

3) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazást ad a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd részére, hogy a Támogatási 

Szerződés megkötése után a „Rába 

szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése” című, NYDOP 4.1.1/B-11-

2011-0006 kódjelű pályázat 

vonatkozásában a Képviselő-testület 

nevében eljárjon, a projekt 

menedzselésével kapcsolatos feladatokat 

önállóan végezze. A Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Irodáján belül a Városfejlesztési 

és pályázatkezelő csoport végzi a pályázat 

előkészítésével, gondozásával, 

menedzselésével, elszámolásával, 

adminisztrációjával kapcsolatos 

feladatokat, a Pénzügyi Iroda pedig a 

pályázattal kapcsolatos kifizetések, 

pénzforgalommal kapcsolatos-, és 

számviteli nyilvántartások vezetésével 

kapcsolatos feladatokat látja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő 

Csoport 

 


