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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

1/2012. (I. 26.) Önkormányzati rendelet  

                                               Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi  4. 

    költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 24.) számú 

    önkormányzati rendelet módosítása. 

 

2/2012. (I. 26.) Önkormányzati rendelet  

                                              Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló  9. 

    8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 

    módosítása. 

 

3/2012. (I. 26.) Önkormányzati rendelet  

                                               A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási  10. 

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

    önkormányzati rendelet, valamint Szentgotthárd 

    Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

    Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. 

    (III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

 

4/2012. (I. 26.) Önkormányzati rendelet  

                                               A telekadóról szóló 19/2011. (VI. 1.) számú önkor-  14. 

    mányzati rendelet módosítása. 

 

5/2012. (I. 26.) Önkormányzati rendelet  

                                               Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd  14. 

    hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002. 

    (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

 

6/2012. (I. 26.) Önkormányzati rendelet  

                                               Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési 15. 

    folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról 

    és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. (II. 28.) 

    számú önkormányzati rendelet módosítása. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 
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3/2012. (I. 26.)  A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a mun- 15. 

    kahely teremtés lehetőségei. Beszámoló az Önkormány- 

    zat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intéz- 

    kedéseiről. A közmunkaprogram és a foglalkoztatók 

    tapasztalatai. 

 

4/2012. (I. 26.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi  16. 

    költségvetése. 

 

5/2012. (I. 26.)  Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás   17. 

    Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 

 

6/2012. (I. 26.)  A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Peda-  17. 

    gógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóvá- 

    hagyása. 

 

7/2012. (I. 26.)  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák  17. 

    és Bölcsőde (SZEOB) kérelme. 

 

8/2012. (I. 26.)  A Vas Megyei TISZK Társulási Megállapodásá-  17. 

    nak Vas Megyei Önkormányzat általi felmondása. 

 

9/2012. (I. 26.)  Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és  18. 

    városrészeket támogató Alapból. 

 

10/2012. (I. 26.)  Dabas város polgármesterének támogatási kérelme a 18. 

    dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez. 

 

11/2012. (I. 26.)  A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálko-  18. 

    dási Program KEOP-7.1.1.1./09-2009-00009. számú 

    pályázat 2. fordulójához szükséges döntések megho- 

    zatala, nyilatkozatok megadása, földhasználati szer- 

    ződés megkötése. 

 

12/2012. (I. 26.)  A 2012. évi egyéni köztisztviselői teljesítményköve- 19. 

    telmények alapját képező célok meghatározása. 

 

13/2012. (I. 26.)  Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről.  19. 

 

14/2012. (I. 26.)  A bevételek alakulása, valamint az ellátott feladatok 19. 

    költségigénye az Önkormányzati Közszolgáltató 

    Vállalatnál. 

 

15/2012. (I. 26.)  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és  20. 

    Bölcsőde átszervezésének tapasztalatai. 

 

16/2012. (I. 26.)  Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló  20. 

    8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

17/2012. (I. 26.)  Ingatlanvásárlási kérelem (Kardos Zoltán egyéni).  20. 
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18/2012. (I. 26.)  Szentgotthárdi 3206 hrsz-ú ingatlan értékesítése.  20. 

 

19/2012. (I. 26.)  Ingatlanvásárlási kérelem (Serfecz Tibor).   20. 

 

20/2012. (I. 26.)  Ötletpályázat: szentgotthárdi 23 hrsz-ú ingatlan  21. 

    (volt strandfürdő) hasznosítására. 

 

21/2012. (I. 26.)  Földhasználati szerződés módosítása.   21. 

 

22/2012. (I. 26.)  Az Önkormányzat tagsága a létrejövő helyi TDM  21. 

    egyesületben 

 

23/2012. (I. 26.)  Szentgotthárd-Rábafüzes orvosi rendelő ügye.  21. 

 

24/2012. (I. 26.)  Black-Velvet 2005 Kft bérleti ügyének rendezése.  22. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2012. (I. 26.) számú önkormányzati 

rendelete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 

szóló 6/2011. (II. 24.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a és 

a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 

törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetéséről és gazdálkodásáról a 

következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetésről szóló 6/2011. (II.24.) 

rendeletének /továbbiakban: Rendelet/ 

2.§.(1)-(3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.248.241,7 e/Ft-ban, 

azaz Kettőmilliárd-

kettőszáznegyvennyolcmillió-

kettőszáznegyvenegyezer  hétszáz 

forintban, 

b) bevételi főösszegét 1.840.452,7 e/Ft 

azaz Egymilliárd-nyolcszáznegyvenmillió-

négyszázötvenkettőezer hétszáz forintban,  

c) hiányát 407.789 e/Ft-ban, azaz 

Négyszázhétmillió-

hétszáznyolcvankilencezer forintban 

állapítja meg. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevétek összege: 66.229 e/Ft, 

melyből 

a)működési pénzmaradvány: 5.869 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 60.360 

e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását meghaladó külső 

finanszírozást szolgáló hitelek összege: 

341.560 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel: 341.560 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel: 0 e/Ft”. 

 

2.§ A Rendelet 3.§.-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ A rendelet 2. § (1) bekezdésben 

meghatározott bevételi főösszeg forrásait 

és azok összegét a rendelet 2. és 4. 

mellékletében részletezettek alapján az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

(2) Működési bevételek     1.335.781,7 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    121.001 e/Ft,  

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  698.698 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók    553.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók    143.998 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok        1.700 e/Ft; 
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c) Működési támogatások:     330.368,7 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások    264.641 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok        3.794,8 e/Ft, 

cc) normatív kötött felhasználású támogatások    43.755,6 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás      18.177,3 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    185.714 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel   178.422 e/Ft,  

db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről      7 292 e/Ft, 

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

 

(3) Felhalmozási bevételek     472.732 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   315.661 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.     70.240 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.    29.371 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei   216.050 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   157.071 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel   136.524 e/Ft 

cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről   20.547 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.    31.939 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről     31.939 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.840.452,7 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 66.229 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    66.229 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány        5.869 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány       60.360 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 341.560 e/Ft 

b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 341.560 e/Ft, ebből 

ba) működési célú hitel felvétele    341.560 e/Ft, 

bb) felhalmozási célú hitel felvétele    0 e/Ft. 

 

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   407.789 e/Ft 

 

(9) Működési bevételek: 

a) az intézményi működési bevételek: 

aa) III. Béla Szakképző Iskola  26.029 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet   22.643 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.660 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal   63.551 e/Ft, 



X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR 25. 

 6 

ae) Ingatlan eladás ÁFA      1.000 e/Ft; 

af) Felh.kiad-hoz kapcs. Ford.ÁFA 3 418 e/Ft 

   ag) Biztosítási kártérítés                          2 700 e/Ft 

 

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 

ba) helyi adók 553.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók 143.998 e/Ft, 

bc) bírságok, pótlékok     1.700 e/Ft.” 

 

3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

a) működési kiadások előirányzatra    1.404.446,9 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      261.073,5 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       168.260 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       36.413 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     304.594 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      609.288,4 e/Ft, 

af) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.400 e/Ft, 

ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA            1.000 e/Ft 

ai) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA          3.418 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       299.399 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások         128.224 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           83.339 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           87.836 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására         76.387 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           16.000 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön           60.387 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       192.000,8 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék                811 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            19.638,8 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          171.551 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           276.008 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       272.953 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              418.824 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            110.901 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              449.838,3 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    414.194,6 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    315.600 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     39.929 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     58.665,6 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                10.689 e/Ft, 
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f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.404.446,9 e/Ft. 

 

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

előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola   261.073,5 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata  147.076e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.    38.112 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata    66.780,5 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata        126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.     8.979 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      168.260 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     70.879 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.     18.050 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     79.331 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      36.413 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     17.976 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.       4.648 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     13.789 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  304.594 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   304.594 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    609.288,4 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata  182.893 e/Ft, 

ae) munkaadót terhelő járulékok előir.    50.091 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata  265.119,8 e/Ft, 

ed) egyéb működési kiadás előirányzata 109.474,6 e/Ft, 

ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.     1.710 e/Ft; 

 

f) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.400 e/Ft, 

h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA           1.000 e/Ft 

i) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA          3.418 e/Ft 

 

(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában 

szereplő személyi juttatás előirányzaton 

belül intézményenként a jutalmazásra – 

ideértve a prémium címén 

teljesítményösztönzés, személyi 

ösztönzés céljából történő kifizetést is - 

az eredeti rendszeres személyi juttatás 

következők szerinti hányada fordítható: 

a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti 

személyi juttatás 0 %-a, 

b) Rendelőintézet az eredeti személyi 

juttatás 0 %-a, 

c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az 

eredeti személyi juttatás  0%-a, 

d) Polgármesteri Hivatal az eredeti 

személyi juttatás 0 %-a. 

 

(4) Az 5. § da) pontjában szereplő 

kiadási előirányzaton belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 

nem tervezett kiadásokra általános 

tartalékot képez 811 e/Ft összegben, 

melyből 

 

aa) a polgármester kerete      36 e/Ft, 
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ab) katasztrófa alap             775 e/Ft, 

ac) általános tartalék                0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  191.189,8 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      19.638,8 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     171.551 e/Ft. 

 

(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                       96 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) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása      427 e/Ft, 

c) pályázati alap működési            389 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások       676 e/Ft, 

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

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra          497 e/Ft, 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész         648 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret         346,5 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Polgármesteri Hivatal          5.382 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ         9.565 e/Ft, 

k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek          55 e/Ft. 

l) Költségvetési szervek fogl. 2011. évi kompenzáció (előleg)           8,7 e/Ft 

m) Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása         548,6 e/Ft 

 

(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat            5.667 e/Ft, 

b) pályázati alap           4.280 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás    155.613 e/Ft, 

d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész        1.200 e/Ft, 

e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer 

kialakítása             4.791 e/Ft. 

 

(7) A céltartalékban tervezett 191.189,8 

e/Ft felhasználása a következők szerint 

történik: 

a) a (5) bekezdés a) pont a központi 

támogatás finanszírozásakor, 

b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a 

(6) bekezdés e) pont testületi döntés 

alapján, 

c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont, 

valamint a (6) bekezdés b) pont a 

pályázat elnyerését követően, 

d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont, 

valamint a (6) bekezdés a) pont a 

számla esedékességekor, 

e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt 

követően, 
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f) a (5) bekezdés k) pont a féléves 

elszámolás alapján június 30., és 

december 30. 

g) a (5) bekezdés c) pont a banki 

kötelezés szerint.” 

 

5.§ A Rendelet 8.§. a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

„8.§ (1) A Képviselő-testület 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervei működési 

kiadásaira 1.404.446,9 e/Ft előirányzatot 

hagy jóvá. A tervezett előirányzatból 

254.863 e/Ft-ot az önkormányzati 

igazgatási feladatokhoz, 8.928 e/Ft-ot, az 

önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, 

míg 370.315,4 e/Ft-ot a Polgármesteri 

Hivatal által ellátott működési jellegű 

feladatokra, 465.746,5 e/Ft-ot 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeinek működési feladataira, 

304.594 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

szentgotthárdi intézményeinek 

finanszírozásához biztosítja.” 

„8.§ (2) 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: 

29.590 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület: 30.212 e/Ft. 

 

6.§ A Rendelet 9.§.(1) bekezdés helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi 

kisebbségi önkormányzatok 

költségvetésének bevételi és kiadási 

főösszegét a kisebbségi önkormányzatok 

által hozott határozatok alapján az 

alábbiak szerint rögzíti: 

a) a Német Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege 2.995 e/Ft 

a NKÖ 36/2011. sz. határozata alapján, 

b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege 818 e/Ft a 

SZKÖ 27/2011. sz. határozata alapján, 

c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege 435 e/Ft a 

CKÖ 12/2011. sz. határozata alapján.” 

 

7.§ A Rendelet 10.§. a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„10.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az állami 

költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy 

népességszámhoz kötődően, illetve kötött 

felhasználással összesen 264.641 e/Ft 

normatív állami támogatásban részesül, 

normatív kötött felhasználású támogatás 

43.755,6 e/Ft. Központosított 

előirányzatok 3.794,8 e/Ft. Egyéb 

központi támogatás 18.177,3 e/Ft  

 

Záró rendelkezések 

8.§ (1) A Rendelet egyebekben nem 

változik. 

(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba és a hatálybalépést követő 

napon hatályát veszti. 
 

Kihirdetve: 2012. január 26-án. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati 

rendelete 

Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről 

szóló 8/2011. (II. 24.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény  

32.cikk (2) bekezdésében, valamint az 

anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 

17.tvr. 42/A.§.(4) bekezdés a./ és b./ 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 

a./pontjában, valamint az anyakönyvekről, 
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a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló 1982.évi 17.tvr. 

15/A.§. (6) és (7)  bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§. Az anyakönyvi eljárások egyes 

kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú 

önkormányzati rendelet 

(továbbiakban:Rendelet) 1.§. (2) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötést a házasságkötési szándék 

bejelentésekor lehet kérni. A kérelem 

benyújtására a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályiról 

szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai 

vonatkoznak.” 

 

2.§. (1) A Rendelet 5.§. (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A Polgármesteri Hivatal ügyrendjében 

meghatározott hivatali munkaidőn kívüli, 

valamint a hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötés esetén fizetendő díjakat az 

1. melléklet tartalmazza.” 

 

       (2) A Rendelet 5.§. (5) bekezdésében 

„A Polgármester döntése ellen 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést 

benyújtani.” szövegrész hatályát veszti. 

 

3.§. A Rendelet 6.§. (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

 „(3) Az 1.mellékletben 

meghatározott díjak a Polgármesteri 

Hivatal bevételét képezik azzal, hogy az 

1.melléklet szerinti bevétel 50%-a külön 

megbízási szerződés alapján az eljáró, 

közreműködő anyakönyvvezetőt illeti 

meg.” 

 

4.§. A Rendelet 7.§. (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„7.§. A hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötésben közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint 

megillető, a szabadidő egésze helyett 

választható díjazás  bruttó 7.300     forint 

eseményenként. Amennyiben az 

anyakönyvvezető úgy választ, hogy nem a 

szabadidő egésze, hanem csak egy része 

helyett kér díjazást, úgy a bruttó 7.300 

forintnak a választott szabadidő résszel 

arányos része illeti. 

 

5.§. A Rendelet 1. melléklete helyébe az e 

rendelet szerinti 1. melléklet lép. 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§. (1) A Rendelet egyebekben nem 

változik. 

 

(2) Ezen rendelet kihirdetését követő 

napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatályba lépését követően bejelentett 

házasságkötés esetén kell alkalmazni. 

 

(3) Ezen rendelet a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

Kihirdetve: 2012. január 26-án. 

 

1. melléklet a 2/2012. (I. 26.) számú 

önkormányzati rendelethez 

 

„ 1. melléklet a 8/2011. (II.24.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Hivatali munkaidőn kívüli, valamint a 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 

létesítése esetén fizetendő díjak 

 

 A B C 

1. Hivatali helyiségben Hivatali munkaidőn kívül 12.000 forint* 

2. Hivatali helyiségen kívül Hivatali munkaidőben   9.000 forint* 

3. Hivatali helyiségen kívül Hivatali munkaidőn kívül 12.000 forint* 
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* A díjak az általános forgalmi adót nem 

tartalmazzák 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és egyes szociális 

ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet, valamint Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről 

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

rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény  

32.cikk (2) bekezdésében, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

132.§. (4) bekezdésének a./ és f./ pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 

a./pontjában, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§. (1) 

bekezdésében és a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 2.§.-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról és az egyes szociális 

ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 3.§. (3) 

bekezdésében a „lakásfenntartási 

támogatás” szövegrész hatályát veszti. 

 

2.§ A Rendelet 5.§. (2) bekezdésében 

az „Integrált Munkaügyi Rendszeren” 

szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és 

Közfoglalkoztatási Adatbázison” szöveg 

lép. 

3.§ (1) A Rendelet 5/A.§. 

(Közfoglalkoztatás) (1) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 „ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra jogosultak, az 

álláskeresőként nyilvántartott személyek, a 

rehabilitációs ellátásban részesülő 

személyek munkaerő piaci helyzetének 

javítása érdekében közfoglalkoztatás 

szervezésében közreműködik.” 

 (2) A Rendelet 5/A.§. (2) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 „ (2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti 

közfoglalkoztatást az alábbi 

intézményekkel valósítja meg: Móra 

Ferenc Városi Könyvtár, Városi Gondozási 

Központ, Rendelőintézet Szentgotthárd, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola 

Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium, Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde , Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület, Horgász 

Egyesület, Polgármesteri Hivatal, 

Szentgotthárdi Civil Fórum, 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

(továbbiakban: közfoglalkoztatást 

megvalósító intézmény). 

E rendelet alkalmazásában 

közfoglalkoztatást megvalósító intézmény 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a 

Horgász Egyesület, a Szentgotthárdi Civil 

Fórum, és az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat is.” 

 (3) A Rendelet 5/A.§. (4) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (4) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

a közfoglalkoztatást megszervezi, a 

közfoglalkoztatást megvalósító intézmény 

pedig lebonyolítja azt a közfoglalkoztatást 

vállaló a munkaköri, szakmai, illetve 

személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 

33/1998. (VI.24.) NM r. vonatkozó 

rendelkezése szerint arra alkalmas 
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foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak, álláskeresőként nyilvántartott 

személyek, rehabilitációs ellátásban 

részesülő személyek foglalkoztatásával.” 

 (4) A Rendelet 5/A.§. (5) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 „ (5) A közfoglalkoztatásra 

legalább négyórás, hatórás vagy maximum 

nyolcórás napi 

munkaidővel, valamint legalább évi két 

hónapos, maximum tizenkét hónapos 

munkavégzési időtartammal, határozott 

idejű munkaviszonyt kell létesíteni 

munkaszerződéssel. A várható havi 

munkabér a külön jogszabályokban 

meghatározott közfoglalkoztatási bér, 

közfoglalkoztatási garantált bér összege 

vagy annak a munkaidő arányában 

csökkentett összege.” 

4.§ (1) A Rendelet 5/B.§ 

(Közfoglalkoztatás)(4) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„ (4) A közfoglalkoztatást megvalósító 

intézmény köteles a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

Szentgotthárdi Kirendeltsége által 

közvetített személyt foglalkoztatni, 

amennyiben a munka elvégzésére a 

foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint 

alkalmas. A közfoglalkoztatást 

megvalósító intézmény a (2) bekezdésben 

foglalt döntések alapján és annak 

végrehajtása érdekében munkaerő igényt 

nyújt be a Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja Szentgotthárdi 

Kirendeltségéhez.” 

(2) A Rendelet 5/B.§. (5) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„ (5) A kiközvetítettek foglalkozás-

egészségügyi vizsgálatra történő beutalását 

a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi; a 

vizsgálat költségét kizárólag a 

Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett 

és kizárólag a kiközvetített személy 

vonatkozásában finanszírozza a Vas 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi Kirendeltsége.” 

 

 (3) A Rendelet 5/B.§. (6) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„ (6) A közfoglalkoztatást megvalósító 

intézmény köteles értesíteni a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

Szentgotthárdi Kirendeltségét és a 

Polgármesteri Hivatalt a munkaszerződés 

megkötéséről azzal, hogy a kiközvetítettel 

megkötött munkaszerződést a hatósági 

szerződés megkötését követő 10 napon 

belül, de legkésőbb az első elszámolással 

egyidejűleg e szervek részére megküldi. 

Abban az esetben, ha a kiközvetített a 

felajánlott közmunkát nem fogadja el, a 

jegyző a foglalkoztatást megvalósító 

intézmény vagy a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

Szentgotthárdi Kirendeltsége értesítése 

alapján megteszi az Szt. -ben szabályozott 

intézkedéseket.” 

 

5.§ A Rendelet 5/C.§. 

(Közfoglalkoztatás) (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„ (3) A közfoglalkoztatást megvalósító 

intézmény által igényelt összeg nem 

haladhatja meg a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére a 

külön jogszabályban megállapított 

közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási 

garantált bér és közterheinek összegét; 

illetve négy órás vagy hat órás 

foglalkozatás esetén annak időarányos 

részét.” 

 

6.§ (1) A Rendelet 5/D.§. 

(Lakókörnyezet rendezettsége)  (1) 

bekezdésében a „bérpótló juttatásra” 

szövegrész helyébe az „aktív korúak 

ellátására” szöveg lép. 
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 (2) A Rendelet 5/D.§. (3) 

bekezdésében a „bérpótló juttatás” 

szövegrész helyébe az „aktív korúak 

ellátása” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 5/D.§. (4) 

bekezdésében a „bérpótló juttatás” 

szövegrész helyébe az „aktív korúak 

ellátása” szöveg lép. 

7.§. (1) A Rendelet III. címe (Normatív 

és helyi lakásfenntartási támogatás 

(továbbiakban együtt: lakásfenntartási 

támogatás) helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„ III.cím Lakásfenntartási támogatás „ 

 (2) A Rendelet 6.§.-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„6.§ A normatív lakásfenntartási 

támogatásra való jogosultság Szt.-ben 

meghatározott jogosultsági feltételei 

mellett értelemszerűen kell alkalmazni 

ezen rendelet 5/D.§-ban foglaltakat azzal, 

hogy a jogkövetkezmények tekintetében  

az Szt. 38.§. (9) és (10) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni.” 

 

8.§. A Rendelet 9.§. (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Temetési költségként a Vas Megyei 

Önkormányzat Vagyonkezelő Kft. 

Kegyeleti Ágazat Szombathely által évente 

közölt legolcsóbb temetési költséget kell 

figyelembe venni. A legolcsóbb 

földbetemetés költsége: 193.000 Ft; a 

legolcsóbb hamvasztásos temetés költsége: 

196.000 Ft.” 

 

9.§ A Rendelet 3. melléklete (Szociális 

hatáskör gyakorlások átruházásáról)  

helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

10.§ A Rendelet 4/a. melléklete 

(Kérelem normatív/helyi lakásfenntartási 

támogatás megállapításához) hatályát 

veszti. 

 

11.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról valamint mellékleteiről 

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

rendelet (továbbiakban:SZMSZ) 

1.melléklet (A Képviselő-testület 

átruházott hatáskörei)1.1.2. pontjában a 

„Normatív lakásfenntartási támogatás 

megállapítása, felülvizsgálata és 

megszüntetése”, a „Helyi lakásfenntartási 

támogatás megállapítása, megszüntetése”, 

az „Adósságkezelési szolgáltatáshoz 

kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 

megállapítása, megszüntetése” szövegrész 

hatályon kívül kerül. 

 

Záró rendelkezés 

 

12.§ (1) A Rendelet egyebekben nem 

változik. 

(2) Ezen rendelet kihirdetését követő 

napon lép hatályba, s a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2012. január 26-án. 

 

1. melléklet a 3/2012. (I. 26.) számú 

önkormányzati rendelethez 

 

„ 3. melléklet a 22/2003. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Szociális hatáskör gyakorlások átruházásáról 

 A B C 

Sorszám Tárgy Hatáskör 

címzettje 

Hatáskört gyakorló 

1 Átmeneti segély Képviselő- Önkormányzati Erőforrások és 
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testület Külkapcsolatok Bizottsága 

2 Átmeneti segély e rendelet 

3.§.(2) bekezdése alapján  

Képviselő-

testület 

Polgármester 

3 Átmeneti segély e rendelet 8.§. 

(9) bekezdése alapján 

Képviselő-

testület 

Polgármester 

4 Temetési segély Képviselő-

testület 

Polgármester 

5 Adósságkezelési szolgáltatás Képviselő-

testület 

Polgármester 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2012. (I. 26.) számú önkormányzati 

rendelete 

A telekadóról szóló 19/2011. (VI. 1.) ÖKT 

rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében valamint a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdése felhatalmazása és a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8.§. (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a telekadóról az alábbiakat rendeleti el: 

 

1.§ A telekadóról szóló 19/2011.(VI.1.) 

ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§ 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Adóköteles minden, az Önkormányzat 

illetékességi területén lévő, a Helyi 

Adókról szóló 1990. évi C. tv. 52.§ 16. 

pontjában meghatározott feltétel szerinti 

telek.” 

 

2.§ Záró rendelkezések 

 

(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. január 26-án. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

5/2012. (I. 26.) számú önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2002. /XI. 29./ÖKT 

rendelet módosításáról. 

 

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.) pontjában  

és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvényben kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a szilárd hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló 

41/2002. /XI.29./ÖKT rendelete 

(továbbiakban Rendelet) 1.  melléklete 

helyébe a jelen rendelet 1.  melléklete 

lép. 

 

2.§ Záró rendelkezések 

 

(1) A Rendelet egyebekben nem változik 

 

(2) A jelen rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszíti. A jelen 

rendelet előírásait 2012. január 1-étől 

alkalmazni kell. 

 

Kihirdetve: 2012. január 26-án. 

 

1. melléklet az 5/2012. (I. 26.) számú 

önkormányzati rendelethez  

„A 41/2002. /XI.29./ÖKT rendelete 1. 

melléklete 

javascript:loadLink(56);
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A kötelező minimális hulladékszállítási 

szolgáltatás díja Szentgotthárd Város lakói 

lakcímének nyilvántartása alapján: 

 

2012. évre 

Háztartásban élők 

száma 

Minimálisan 

igénybevehető 

edényméret 

Egyszeri ürítési díj  

(Ft/ürítés) 

Éves díj összege 

háztartásonként 

 

1 fő 80 l 278,- Ft/ürítés  14.456,- Ft  

2 fő 80 l 406,- Ft/ürítés  21.112,- Ft  

3- főtől 120 l 520,- Ft/ürítés 27.040,- Ft 

 

Müllex feliratú hulladékgyűjtő zsákok ára: 

269,- Ft/db” 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2012. (I. 26.) számú önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a települési folyékony hulladék 

összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 

5/2002. /II. 28./ ÖKT rendelet 

módosításáról. 

 

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.) pontjában  

és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvényben 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./ ÖKT 

rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. 

melléklete helyébe a jelen rendelet 1.  

mellékletét lépteti. 

 

2.§ Záró rendelkezések 

 

(1) A Rendelet egyebekben változatlan 

marad. 

(2) A jelen rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszíti. A jelen 

rendelet előírásait 2012. január 1-étől 

kezdődően alkalmazni kell. 

 

Kihirdetés napja: 2012. január 26-án. 

 

1. melléklet a 6/2012. (I. 26.) számú 

önkormányzati rendelethez  

 

„1. melléklet az 5/2002. (II.28.) ÖKT 

rendelethez A települési folyékony 

hulladék összegyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 

közszolgáltatási díjról: 

 

a) A talajterhelési díj egyes 

kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) 

számú ÖKT rendelet szerint talajterhelési 

díj fizetésére kötelezett 

ingatlantulajdonosok részére 4.375,- Ft/m
3
 

+ szennyvíztelepi befogadási díj; 

b) A talajterhelési díj egyes 

kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) 

számú ÖKT rendelet hatálya alá nem 

tartozó ingatlantulajdonosok részére 

1.838,- Ft/m
3
.” 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

3/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

javascript:loadLink(56);
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1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte és elfogadja „A 

munkanélküliség helyzete 

Szentgotthárdon, a munkahely teremtés 

lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat 

foglalkoztatást elősegítő, 

munkahelyteremtő intézkedéseiről. A 

közmunkaprogram és a foglalkoztatók 

tapasztalatai” című előterjesztést. 

Köszönetét fejezi ki a munkanélküliség 

kezelésében részt vevő önkormányzati és 

civil szervezeteknek. Köszönetét fejezi ki a 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének 

az önkormányzat folyamatos 

tájékoztatásáért, az önkormányzati 

közfoglalkoztatásban nyújtott segítségéért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezi, hogy az illetékes 

munkaügyi szervezet humán szak 

szolgáltatásai révén, a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium, a SZOI Vörösmarty 

Mihály Gimnázium, valamint a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetője, az alapvetően a középiskolai 

képzés két utolsó évfolyamán tanuló 

diákok munkaerő piaci igényeinek 

feltárása, az e körben ismert technikák, 

lehetőségek,információk, 

tanácsadás,konkrét ügyintézés kapcsán 

működjenek együtt. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: az intézmények vezetői 

 

4/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetési rendelet-tervezetében a 

következő módosítások átvezetését 

javasolja: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az állatok védelméről 

és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően az 

ebrendészeti hozzájárulás bevezetését nem 

támogatja. 

 

Határidő :a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény előírásának 

megfelelően a béren kívüli juttatás 

mértékét a köztisztviselői illetményalap 

ötszörös összegében határozza meg, ami a 

törvényi minimum. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Városi Sporttelep 

fenntartása tekintetében a következők 

szerint dönt: 

A sporttámogatások keretében biztosít 

forrást az Önkormányzat a Sporttelep 

fenntartásához maximum 4.000 e/Ft 

erejéig, egyben felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy szükség esetén a 

Sportkoncepció ezen tárgyú módosítását a 

2012. februári Képviselő-testületi ülésre 

terjessze elő. 

 

Határidő: 2012. februári Képviselő-

testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a Városi 

Gondozási Központ intézménye számára 

engedélyezze 0,5 fő állásban, határozott 

időre (2012.02.01-től 2012.09.30.-ig) 1 fő 

mentálhigiénés munkatárs alkalmazását 
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azzal, hogy ennek a 8 hónapra járó 

bérköltsége a járulékokkal együtt a Mental 

Health projekt keretében elszámolásra 

kerüljön. 

 

Határidő: 2012. február 01. 

Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető 

  Fábián Béláné intézményvezető 
 

5.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Városi Televízió és 

Kábelüzemeltető Nonprofit Kft-nek 2012. 

évben ne kerüljön az általa használt 

ingatlanra bérleti díj megállapításra. A 

Városi Televízió és Kábelüzemeltető 

Nonprofit Kft-vel meg kell kötni egy olyan 

módosító szerződést, mely szerint év 

végéig továbbra is ellátja azt a feladatot, 

amelyet a jelenlegi szerződés szerint csak 

fél évig kell ellátnia. Ezen túlmenően 

folyamatos tárgyalásokat kell folytatni a 

Városi Televízió és Kábelüzemeltető 

Nonprofit Kft-vel a következő évi 

szolgáltatási díjak vonatkozásában. 

 

Határidő: a szerződés meghosszabbítására 

azonnal, a következő évi szolgáltatási 

díjakról való tárgyalásra 2012. szeptember 

15. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

6.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a költségvetés hiányát 

300 millió Ft-ban határozza meg a 

képviselő-testület, amelyet részletesen a 

februári költségvetési tárgyalásra kell a 

képviselő-testület elé terjeszteni. Az nincs 

meghatározva, hogy a 300 millió Ft-ból 

mennyi a működési és mennyi a 

felhalmozási hiány. 

 

Határidő: a 2012. februári testületi ülés 

Felelős: 

Huszár Gábor polgármester 

Jakabné Palkó Edina Irodavezető 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

5/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsában folytatott 
tevékenységről szóló tájékoztatót 
megismerte és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester / 
elnök 
 

6/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai 

Program és Helyi tanterv módosítását 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

     Bedics Sándor igazgató 

 

7/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde  kérelmét az OPEL 

Szentgotthárdi Gyára által a 2012. évi 

OVILIMPIA megrendezéséhez 

adományozott összeg felhasználása 

tekintetében és felkéri Szentgotthárd Város 

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsát, hogy 2011. évi 

költségvetési határozatán a Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde tekintetében járuljon hozzá a 200 

e/Ft többletbevételnek a Játékvár Óvoda 

részére való átvezetéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

8/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Vas Megyei 

Közgyűlés elnökének tájékoztatását arról, 

hogy a Vas Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése 2011. december 31. napi 

hatállyal felmondta a Vas Megyei 

Szakképzés-szervezési Társulás társulási 

megállapodását, megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

9/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Civil- és városrészi 

alap keret terhére. 

a) A Szentgotthárdi Civil Fórum 

2011. évi pénzmaradvány 2012. I. 

negyedévi felhasználására vonatkozó 

kérelmét a képviselő-testület 20.698.- Ft-

tal támogatja. 

b) A Máriaújfaluért Egyesület 

kérelmére a képviselő-testület márciusban 

tér vissza. 

c) A Szentgotthárdi Kerékpáros 

Egylet kérelmét a képviselő-testület 

40.000.- Ft-tal támogatja, 

d) Az Alapítvány Szentgotthárd 

óvodás korú gyermekeiért kérelmét a 

képviselő-testület 50.000.- Ft-tal 

támogatja, 

e) a Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesület és a Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület kérelmét a 

képviselő-testület 75.000.- Ft-tal 

támogatja, 

f) A Szentgotthárdi Civil Fórum 

kérelmét a képviselő-testület 40.000.- Ft-

tal támogatja, 

g) A Szentgotthárdi Életfa Baráti 

Kör kérelmét a képviselő-testület nem 

támogatja. 

h) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub 

kérelmét a képviselő-testület 70.000.- Ft-

tal támogatja, 

i) Szentgotthárd-Rábatótfalu 

Városrészi Önkormányzat kérelmét a 

képviselő-testület 30.000.- Ft-tal 

támogatja. 

Az elszámolási határidő: valamennyi 

támogatás esetében a megkötendő 

támogatási szerződésben a felhasználás 

időpontjától függően meghatározandó 

határnap, ami legkésőbb 2012. december 

31. lehet. 

A fel nem használt összeget át kell tenni a 

költségvetésben elfogadandó 2012. évi 

Civil Alaphoz és ezen átkerült összegeknek 

a felhasználásáról legelőbb 2012. 

márciusban dönt a képviselő-testület. 

 

Határidő: támogatási szerződések 

megkötésére a Szabályzat 12. pontját 

figyelembe véve: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

civil szervezetek elnökei 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

 

10/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a dabasi Kapisztrán-

torony harangjainak költségeihez 10.555.- 

Ft-tal járul hozzá, melynek fedezete az 

általános tartalék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Jakabné Palkó Edina, a Pénzügyi Iroda 

vezetője 

 

11/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte és elfogadja az RMT-ben 

bemutatott üzemeltetési koncepciót, 

díjpolitikát, díjképzést és annak betartását 

a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalja a projekt befejezését követő 

minimum öt évig. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, 
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hogy az RMT-t és az üzemeltetési 

koncepcióra, díjpolitikára, díjképzésre 

vonatkozó, 4. számú mellékletként csatolt 

nyilatkozatot aláírja és 2012. 02. 08.-ig 

megküldje a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásnak. 

 

3./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Program  KEOP-

7.1.1.1./09-2009-00009. számú. pályázat 2. 

fordulójához szükséges, 5. számú 

mellékletként csatolt, „Ráépítési és 

földhasználati szerződés” szövegét 

megismerte, az abban foglaltakat 

elfogadja. 

 

4./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, 

hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Program  KEOP-

7.1.1.1./09-2009-00009. számú. pályázat 2. 

fordulójához szükséges, 5. számú 

mellékletként csatolt, „Ráépítési és 

földhasználati szerződés”-t aláírja és azt  

2012. 02. 01.-ig megküldje a Nyugat-

dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásnak. 

 

5./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

6. számú mellékletként csatolt, 

Szentgotthárd 0284//32. ingatlannal 

kapcsolatos, három darab nyilatkozatban 

foglaltakat megismerte és elfogadja. 

 

6./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert,a 6. számú mellékletként 

csatolt,  három darab nyilatkozatot aláírja, 

melyek a Szentgotthárd 0284//32. ingatlan  

per-, teher- és igénymentességére, a projekt 

megvalósulását követő őt évig az ingatlan 

elidegeníthetetlenségére, „továbbá az 

ingatlan – szükség esetén – a tervezethez 

képest nagyobb arányú beépíthetőségére”- 

szövegrész nélkül vállal kötelezettséget. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

12/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

köztisztviselők jogállásáról szóló – 

többször módosított – 1992. évi XXIII. tv. 

34. § (3) bekezdése alapján az Előterjesztés 

1. sz. melléklete szerint dönt a 2012. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező 

célokról. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselői 2012. évi egyéni 

teljesítménykövetelményeinek 

meghatározásáról és értékeléséről 

intézkedjen. 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri Huszár Gábor polgármestert, hogy a 

jegyző 2012. évi 

teljesítménykövetelményeit állapítsa meg, 

és a teljesítményértékelést végezze el. 

 

Határidő: egyéni 

teljesítménykövetelmények kitűzésére: 

2012. február 29. 

egyéni teljesítménykövetelmények 

értékelésére: 2012. december 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

13/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről 

szóló tájékoztatót elfogadja, amelyben a 

jegyző teljesítményét kiemelkedőnek 

minősítette a polgármester. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

14/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „A bevételek 

alakulása, valamint az ellátott feladatok 

költségigénye az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalatnál” című belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

15/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

átszervezésének tapasztalatai” című belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

16/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az anyakönyvi 

eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. 

(II. 24.) számú önkormányzati rendelete 

által szabályozott anyakönyvi események 

kapcsán, amennyiben a szolgáltatást 

igénybevevők kérik, akkor 

az eseményhez : 

gyertyát : 200 Ft+ÁFA/ alkalom 

asztaldíszt: 3.500 Ft+ÁFA/alkalom 

anyakönyvi borítót beszerzési áron biztosít.  

Ezen díjakat a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd számlájára kell megfizetni 

az anyakönyvi eseményre vonatkozó 

kérelem benyújtásával egyidejűleg, számla 

ellenében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

 

17/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

312/2011. számú határozatát visszavonja. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező, szentgotthárdi 2312/2.hrsz-ú, 

2.193 m
2

 alapterületű, kivett épület és 

udvar megnevezésű belterületi ingatlant az 

Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. 

§. (2) bekezdés szerint meghirdeti eladásra. 

Az eladási ár  5.050.000.- Ft, amely 

ÁFA-t nem tartalmaz. 
Pályázatok beérkezési határideje: 2012. 

február 15. A pályázatokat konkrét összeg 

(forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 

505.000.- Ft  bánatpénz fizetendő. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 

2012. februári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az 

Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

18/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3206 

hrsz-ú, 479 m
2
 alapterületű, beépítetlen 

terület megnevezésű, belterületi ingatlant 

megfelelő ajánlat hiányában nem 

értékesíti. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 
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19/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában lévő szentgotthárdi 2410 

hrsz-ú, 2346 m
2

 alapterületű, kivett lakóház 

és udvar megnevezésű belterületi ingatlant 

értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlan értékesítésének feltételeit, 

eladási árát, forgalmi értékbecslés alapján a 

következő ülésen határozza meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Műszaki Iroda Fekete Tamás 

műszaki irodavezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

 

20/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

volt szentgotthárdi strand területének 

hasznosítására kiírt ötletpályázatra beadott 

pályázatot a készítőjének megköszöni 

azzal, hogy a pályázatban megfogalmazott 

ötletet nem tudja támogatni, így a 

pályázaton győztest nem hirdet. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – testülete 

ismételten az Előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti ötletpályázatot írja ki a 

szentgotthárdi 23/2 helyrajzi számú, 6812 

m
2
 területű, kivett strandfürdő 

megnevezésű ingatlannak a hasznosítására. 

Javaslatokat az ötletek részletes leírásával 

2012. március 13-ig lehet adni. 

Az önkormányzat az érdeklődők számára 

igény esetén rendelkezésre bocsátja a Helyi 

Építési Szabályokról szóló 22/2009.(X.1.) 

ÖKT rendelet e területre vonatkozó részét  

és a mellékletét képező 970-SZT2/2007. 

számú szabályozási tervlapot. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

a javaslatok előterjesztésére a 2012. 

márciusi testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Fekete Tamás Műszaki irodavezető 

 

21/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gotthárd–Therm Kft 

és az Önkormányzat közötti, a 

szentgotthárdi 12/3/A, 12/3/B és 12/3/C 

helyrajzi számra létrejött földhasználati 

megállapodás földhasználati díjra 

vonatkozó részét a 2012. évre 520.000,- Ft 

+ ÁFA összegben határozza meg, egyben 

felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Dr. Simon Margit Ügyvezető Igazgató 

 

22/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a helyi közhasznú 

turisztikai egyesület megalakításában 

alapító rendes tagként részt kíván venni, és 

ezzel együtt felhatalmazza a Polgármestert 

az alakuló közgyűlésén az Önkormányzat 

képviseletére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

létrejövő helyi közhasznú turisztikai 

egyesület tagdíjaként 2012. évben 

100.000.- Ft összeget biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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23/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a Szentgotthárd, Kodály Z. u. 11. sz. alatti, 

2398 hrsz-ú ingatlanon lévő, az 

Előterjesztés 1. sz. mellékletben található 

alaprajz szerint ferde vonalazással jelölt 63 

m2-es épületrészbe kerüljön át a háziorvosi 

rendelő.  

- A Képviselő – testület elvi hozzájárulást 

ad ahhoz, hogy  ugyanebben az épületben, 

az épület további részeiben legyen 

kialakítva az Iskolamúzeum ahol a volt 

rábafüzesi iskola megmaradt, kiállítható 

anyagait helyeznék el.  

 

2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete hozzájárul az eddig 

orvosi rendelőként használt szentgotthárdi 

2312/1 hrsz-ú, Szentgotthárd, Toldi M. u. 2. 

sz. alatti ingatlan lakóházként történő 

hasznosításához. 

 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

24/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tulajdonát képező,  

szentgotthárdi 32/A/1 hrsz-ú 35 m
2
-es és a 

32/A/10 hrsz-ú  106 m
2
-es helyiségek 

melegkonyhás étteremmé történő 

átalakításával kapcsolatosan a bérlő, 

Black-Velvet (Fekete Bársony) 2005. Kft. 

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. felé az 

alábbi feltételeket fogadja el: 

 

a.) A bérleti díj 2012. január 1-től: 

165.000.-Ft/hó + ÁFA, mely összeg 

2013-tól a határozat c.) pontjában 

megjelölt időpontig évente csak az 

infláció mértékével emelkedik. 

b.) Az értéknövelő építési munkálatok 

ellenértékének kompenzálásaként, a 

jelenleg fizetendő a.) pontban szereplő 

bérleti díjon felül beszámításra kerül a 

2005. októberétől megállapított, s a 

KFT. által is elismert nettó 8.342.020.-

Ft elmaradt bérleti díj, továbbá 2012. 

január 1-től havi 135.000.-Ft (ÁFA 

mentesen)15 éven keresztül, ami 

24.300.000.-Ft. 

c.) A határozatlan idejű bérleti 

jogviszonyon belül a bérleti szerződés 

2026. december 31-ig rendes 

felmondással nem mondható fel.  

d.) Amennyiben a bérlőnek felróható okból 

a bérleti jogviszony a határozott 

időtartam letelte előtt megszűnik, úgy a 

bérlő az értéknövelő beruházások 

ellenértékére nem tarthat igényt. 

 

Határidő a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre 2012. február 15. 

Felelős: Műszaki Iroda Fekete Tamás 

műszaki irodavezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

 


