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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

22/2012. (VI. 28.) Önkormányzati rendelet       5. 

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

   önkormányzati rendelet módosítása. 

 

23/2012. (VI. 28.) Önkormányzati rendelet       10. 

   Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és 

   Működési Szabályzatáról valamint mellékleteiről  

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

   módosítása. 

 

24/2012. (VI. 28.) Önkormányzati rendelet       13. 

   Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének 

    rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati  

   rendelet módosítása. 

 

25/2012. (VI. 28.) Önkormányzati rendelet       14. 

   Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából  

   meghatározó épített környezet védelméről szóló 

   23/2000. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 

   módosítása. 

 

26/2012. (VI. 28.) Önkormányzati rendelet       16. 

   Kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét 

   szabályozó 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

   módosítása. 

 

27/2012. (VII.30.) Önkormányzati rendelet       17. 

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

   rendelet módosítása. A lakbérek megállapításáról szó 

   15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

136/2012. (VI. 12.) ,,Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése”  19. 

   című konzorciumi pályázat (NYDOP-4.1.1./B-11) – 

   önrész biztosítás és projektmenedzsment feladatok ellá- 

   tása. 
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139/2012. (VI. 28.)  A településrészek helyzetének vizsgálata    19. 

 

140/2012. (VI. 28.) Beszámoló a Szentgotthárd Város Idősügyi    20. 

 Tanácsa tevékenységéről. 

 

 

141/2012. (VI.28.)  Beszámoló az oktatási intézmények 2011/2012-es tanévéről, 20. 

   különös tekintettel a két tanítási nyelvű képzésre, és a szlovén  

   oktatás helyzetéről a  tanévkezdés előtt. 

 

 

142/2012. (VI.28) Beszámoló a szakképzés és az oktatás Ipari Park fejlesztéséhez 20. 

   való kapcsolódásáról. 

 

 

143/2012. (VI. 28.) A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító   20. 

   Okiratának módosítása. 

 

 

144/2012. (VI:28.) A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme.  21. 

 

 

145/2012. (VI. 28.) Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.    21. 

 

 

147/2012. (VI. 28.) RÉGIÓHŐ Kft. ügyvezetőjéről és Felügyelő Bizottság  

                                  tagjáról.                                                                         21. 

 

 

148/2012. (VI. 28.) Testvérvárosi találkozó 2013.     22. 

 

 

149/2012. (VI.28.) A Szentgotthárdi Történelmi Napok 2012.    22. 

 

 

150/2012. (VI. 28.) Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket 22. 

   támogató Alapból. 

 

 

151/2012. (VI. 28.) A VASI TISZK kérelme.      23. 

 

 

152/2012. (VI.28.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott 23. 

   hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak  

   meghatározása. 

 

 

153/2012. (VI. 28.) Közbeszerzési szabályzat módosítása.    25. 
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154/2012. (VI. 28.) Az ÁSZ intézkedési terv végrehajtása.    25. 

 

 

155/2012. (VI. 28.) Csatlakozás csoportos energia beszerzéséhez.   25. 

 

 

156/2012. (VI.2 8.) VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződés tervezete az    26. 

   1991. év után létrehozott, a Zrt-be nem apportált 

   vízi közművek üzemeltetésre. 

 

 

157/2012. (VI. 28) Készfizető kezességvállalás ÖKV részére.    26. 

 

 

158/2012. (VI. 28.) Megállapodás fizetendő „egyéb hozzájárulás”   26. 

   felhasználásáról. 

 

 

159/2012. (VI. 28.) Szent Kristóf szobor elhelyezése.     26. 

 

 

160/2012. (VI. 28.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a háziorvosokkal  26. 

   kötött szerződéseinek ellenőrzése  

 

 

161/2012. (VI: 28.) Tanórán kívüli foglalkozások vizsgálata.    26. 

 

 

162/2012. (VI: 28.) Kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét   26. 

   szabályozó, többször módosított 18/2000. (IV. 27.)  

   Önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

163/2012. (VI. 28.) Javaslatkérés a vagyonrendelet módosításához.   27. 

 

 

164/2012. (VI. 28.) Állásfoglalás távhőszolgáltatási díjak meghatározásáról.  27. 

 

 

165/2012. (VI. 28.) Szentgotthád-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása 27. 

   programhoz kapcsolódó EU önerő Alap pályázathoz szükséges 

   saját forrás biztosítása. 

 

 

166/2012. (VI. 28.) Földhasználati szerződés.      27. 

 

 

167/2012. (VI. 28.) Szentgotthárd Ipari Park hrsz. 1631. ingatlan értékesítése.  28. 
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168/2012. (VI: 28.) Határőrlaktanya igénylése.      28. 

 

 

169/2012. (VI. 28.) Lakáscélú lakástámogatási kérelem.     28. 

 

 

170/2012. (VI. 28.) Hozzájárulás a RÉGIÓHŐ Kft. és a RAIFFEISEN Bank  28. 

   közötti beruházási hitelszerződés jóváhagyásához. 

 

 

178/2012. (VII. 30.) VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződés tervezete az önkormány- 29. 

   zatunk tulajdonában levő szennyvíz közművek üzemeltetésére 

 

 

179/2012. (VII. 30.) Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati lehetőség.   29. 

   (Kódszám: TÁMOP-33.1.4-12/2) 

 

 

180/2012. (VII. 30.) A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium hozzájárulás kérése  29. 

   és Alapító Okirat módosítása. 

 

 

181/2012. (VII. 30.) Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez.    29. 

 

 

182/2012. (VII. 30.) „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” 30. 

   programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz szükséges 

   saját forrás biztosítása. 

 

 

183/2012. (VII. 30.) Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bér- 30. 

   leti szerződés módosításának kérelme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
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22/2012. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetéséről szóló 

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

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. Törvény 16 § (1) 

bekezdésben és 91.§ (1) bekezdésben 

foglalt feladatkörében eljárva 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint 

rendelkezik: 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi 

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

Önkormányzati rendeletének 

/továbbiakban: Rendelet/ 3.§.(1)-(3) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszege 2.155.510,9 e/Ft, 

azaz Kettőmilliárd–százötvenötmillió -

ötszáztízezer kilencszázszáz forint, 

b) bevételi főösszege 1.901.567,9 e/Ft 

azaz Egymilliárd-kilencszázegymillió-

ötszázhatvanhétezer kilencszázszáz 

forint,  

c) hiánya 253.943 e/Ft-ban, azaz 

Kettőszázötvenhárommillió-

kilencszáznegyvenháromezer forint. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevétek összege: 64.546 e/Ft, 

melyből 

a)működési pénzmaradvány:       

42.174 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 

22.372 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását meghaladó külső 

finanszírozást szolgáló hitelek összege: 

189.397 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:   107.312 

e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:82.085 

e/Ft”. 

 

2.§ A Rendelet 4.§.-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„4.§ (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésben 

meghatározott bevételi főösszeg forrásai 

és azok összegei - a Rendelet 2. és 5. 

mellékletében részletezettek alapján a (2) 

– (8) bekezdésben foglaltak szerint 

alakulnak. 

 

(2) Működési bevételek     1.528.565,9 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    114.828 e/Ft,  

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   18.975 e/Ft, 

ae) Önkormányzat    51.376 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; 
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c) Működési támogatások:     315.216,9 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások   255.846 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok       2.337,9 e/Ft, 

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

cd) egyéb központi támogatás       5.951 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    164.984 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel               150.179 e/Ft,  

db) működési c. pénze. átvét.államh. kívülről  14 805 e/Ft, 

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

 

(3) Felhalmozási bevételek     373.002 e/Ft 

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

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

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

ac) pénzügyi befektetések bevételei  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   96.502 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel  88.326 e/Ft 

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

 

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

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

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  1.901.567,9 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 64.546 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    64.546 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány      42.174 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány       22.372 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 189.397 e/Ft, hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei 189.397 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele 107.312 e/Ft,  

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele   61.227 e/Ft,  

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

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   253.943 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    1.453.798,9 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      238.965 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       176.103 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       40.338 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     356.203 e/Ft, 



IX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. JÚLIUS 27 

 7  

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      307.314 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás       308.462,9 e/Ft 

ag) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

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

ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, fordított Áfa          6.413 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       186.025 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások           58.675 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           47.661 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           79.689 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására         48.000 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           13.000 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön           35.000 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       258.343 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             3.847 e/Ft, 

db) Működési céltartalék           22.623 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék         231.873 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg.” 

 

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

 

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              407.525 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            106.739 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              456.435,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    477.482,1 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    366.378 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     44.068 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     67.036,1 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                5.617 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.453.798,9 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   238.965 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata 134.353 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.   35.172 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata   63.697 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata       126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.    5.617 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      176.103 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    74.210 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.    19.190 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    82.703 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      40.338 e/Ft, 
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ba) személyi juttatások előirányzata    20.814 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.      5.371 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    14.153 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  356.203 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   356.203 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    307.314 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata 176.025 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.   46.144 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata   85.145 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat     308.462,9 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata     2.123 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir.        862 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata  184.324,8 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás előirányz.    121.153,1 e/Ft, 

 

g) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

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

i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, ford.Áfa          6.413 e/Ft 

 

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

következők: 

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

3.847 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete       847 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap             1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék           2.000 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  254.496 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      22.623 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     231.873 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              944 e/Ft, 

c) pályázati alap működési            734 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások     1.665 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          956 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret      2.000 e/Ft, 
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j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Önkormányzat           1.559 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 kiadásokra           500 e/Ft, 

n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi kompenzáció (előleg)        564 e/Ft 

 

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

meg: 

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

b) pályázati alap           5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás    150.000 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 

 

(6) A céltartalékban tervezett 254.496 

e/Ft felhasználása a következők szerint 

történik: 

a) a (4) bekezdés a) pont a központi 

támogatás finanszírozásakor, 

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

valamint az (5) bekezdés c) pont 

testületi döntés alapján, 

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

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

pont a pályázat elnyerését követően, 

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

pont a számla esedékességekor, 

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

követően, 

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

esetén. 

g) a (4) bekezdés c) pont a banki 

kötelezés szerint. 

 

5.§ A Rendelet 7.§. a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„7.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az állami 

költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy 

népességszámhoz kötődően, illetve kötött 

felhasználással összesen 315.216,9 e/Ft 

normatív állami támogatásban részesül, a 

szociális juttatásokhoz kapcsolódóan 

tervezhető normatív kötött felhasználású 

támogatás 47.203 e/Ft. Központosított 

előirányzatok 2.337,9 e/Ft. Egyéb 

központi támogatás 5.951 e/Ft „ 

 

6.§ A Rendelet 8.§.a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 „8.§ A nem költségvetési szervek útján 

ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a 

források a következők:   

a) kommunális feladatok (közterület 

tisztítás, parkfenntartás) ellátása – 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat: 

30.600 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület: 30.500 e/Ft.” 

 

Záró rendelkezések 

7.§ A rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba és a hatálybalépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2012. június 28-án. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 

és 18. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § A Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 

30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 9. § f) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(Az Önkormányzat szervezete az alábbiakból 

tevődik össze:) 

„f) a települési nemzetiségi önkormányzat (a 
továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 

testülete” 

 

2. § A Rendelet 8. alcíme helyébe a 

következő alcím lép: 

 

„8. A nemzetiségi önkormányzatok 
 

15. § (1) Szentgotthárdon roma-, német-, és 

szlovén nemzetiségi önkormányzatok 
működnek. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat bizottságot 

(bizottságokat) hozhat létre. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat tagjai közül 
társadalmi megbízatású elnököt és az elnök 

helyettesítésére, munkájának segítésére 

elnökhelyettest választ. Az elnök képviseli 
a nemzetiségi önkormányzatot, 

tanácskozási joggal részt vehet a települési 

önkormányzat képviselő-testülete ülésén.” 
 

3. § A Rendelet 31. § (3) bekezdés ad) 

alpontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 

(A munkaterv tervezetének összeállítása előtt 

a polgármester 
a) javaslatot kér:) 

„ad) a nemzetiségi önkormányzatoktól;” 

 

4. § A Rendelet 32. § (3) bekezdés a) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Napirend témája szerint indokolt esetben 

tanácskozási joggal meg kell hívni:) 
„a) a nemzetiségi önkormányzat elnökét,” 

 

5. § A Rendelet 48. § (2) bekezdés e) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A rendeletalkotást kezdeményezhetik:) 

„e) a nemzetiségi lakosságot e minőségében 
érintő kérdésben a nemzetiségi 

önkormányzat,” 

 

6. § A Rendelet 50. alcíme helyébe a 

következő alcím lép: 

 
„50. A nemzetiségi önkormányzat működése 

 

66. § (1) A Képviselő-testület és szervei, 

valamint a nemzetiségi önkormányzat 
közötti rendszeres kapcsolat biztosítása 

érdekében a nemzetiségi önkormányzat: 

a) elnöke (alelnöke) tanácskozási joggal 
részt vehet a képviselő-testületi 

üléseken; 

b) elnöke (alelnöke), vagy ezzel megbízott 

tagja tanácskozási joggal részt vehet a 
bizottság ülésén, ha a bizottság 

nemzetiséget érintő napirendet tárgyal; 

c) véleményt nyilváníthat és javaslatot 
tehet az éves költségvetéshez, a 

költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolóhoz, valamint a nemzetiségi 
lakosságot e minőségében érintő 

képviselő-testületi határozat, illetve 

rendelet tervezetéhez; 

d) a nemzetiségi lakosságot e minőségben 
érintő kérdések szabályozása érdekében 

önkormányzati rendelet alkotását 

kezdeményezheti; 
e) javaslatot tehet a Képviselő-testület éves 

munkatervének összeállításához. 

(2) A Képviselő-testület a nemzetiségi 
önkormányzat működésének segítéséhez 

biztosított pénzügyi hozzájárulás mértékét 

az Önkormányzat éves költségvetésében 

állapítja meg. 
(3) A nemzetiségi önkormányzat 

működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása 
a Polgármesteri Hivatalban történik. 

 

66/A. § (1) Az Önkormányzat a nemzetiségi 

önkormányzatok részére ingyenes 
használatra az alábbi helyiségeket 
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biztosítja, melyek egyúttal a nemzetiségi 

önkormányzatok székhelyei: 

a) a szlovén nemzetiségi önkormányzat 
részére a Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. 

szám alatt; 

b) a német nemzetiségi önkormányzat 
részére a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. 

szám alatt; 

c) a roma nemzetiségi önkormányzat 

részére a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 
szám alatt. 

(2) Az Önkormányzat az önkormányzati 

feladat ellátásához szükséges tárgyi, 
technikai eszközökkel felszerelt 

helyiségeket ingyenes használatra biztosítja, 

a helyiséghez, továbbá a helyiség 
infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsiköltségeket és fenntartási költségeket 

költségvetésében megtervezi és viseli, a 

nemzetiségi önkormányzat testületi 
tagjainak és tisztségviselőinek 

telefonhasználata költségei kivételével.  

(3) A nemzetiségi önkormányzat az ingatlant 
ingyenesen használhatja a nemzetiségi 

önkormányzati feladatok ellátása céljából, 

emellett az ingatlan oktatási, kulturális 

rendezvények, illetve tanfolyamok 
megtartására is használható. A nemzetiségi 

önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 

használatba kapott ingatlan átalakításához 
az Önkormányzat előzetes engedélye 

szükséges. A rendkívüli javítások és 

helyreállítások az Önkormányzatot terhelik. 
(4) Az Önkormányzat jogosult az ingatlan 

használatának gyakorlását ellenőrizni. 

(5) A használati jogviszony megszűnésekor a 

nemzetiségi önkormányzat nem köteles 
megtéríteni a rendeltetésszerű használattal 

járó értékcsökkenést. 

 
67. § (1) Az Önkormányzat a nemzetiségi 

önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásához szakmai segítséget 
nyújt a Polgármesteri Hivatal útján. Az 

Önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat közötti kapcsolattartást a 

jegyző és a Jogi és Koordinációs Iroda 
nemzetiségi önkormányzatokkal 

kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője 

koordinálja. 
(2) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 

egysége – feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyekben – segíti a nemzetiségi 

önkormányzat munkáját. 

(3) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 

egységének vezetője a nemzetiségi 

önkormányzat elnökét (alelnökét) – a 
nemzetiséget érintő ügyekkel kapcsolatban 

– soron kívül fogadja és megadja részére a 

szükséges felvilágosítást, szakmai 
tájékoztatást és segítséget. 

(4) A jegyző vagy megbízottja jelzi a 

nemzetiségi önkormányzat testületének 

illetőleg elnökének, ha döntéseiknél 
jogszabálysértést észlel. A jegyző 

akadályoztatása esetén az Önkormányzat 

megbízásából és képviseletében az 
aljegyző vesz részt a nemzetiségi 

önkormányzat testületi ülésén. 

(5) Az Önkormányzat a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. § (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározott feladatokról a nemzetiségi 

önkormányzat vezetőjével egyeztetve, a 
Polgármesteri Hivatal Jogi és 

Koordinációs Irodájának nemzetiségi 

önkormányzatokkal kapcsolatos 
feladatokat ellátó ügyintézője útján 

gondoskodik, akinek e feladatok ellátása 

munkaköri kötelezettségei között szerepel. 

(6) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodájának (a továbbiakban: Pénzügyi 

Iroda) vezetője: 

a) a költségvetési koncepció elkészítéséhez 
szükséges információkat az elnök részére 

legkésőbb november 15. napjáig – 

választások évében december 1. napjáig 
– átadja; 

b) a költségvetést legalább két 

munkanappal a képviselő-testületi ülést 

megelőzően, de legkésőbb február 9-éig 
az elnök részére átadja. 

(7) A Pénzügyi Irodának a munkaköri 

leírásában a nemzetiségi önkormányzatok 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokkal 

megbízott ügyintézője elkészíti a 

nemzetiségi önkormányzat elemi 
költségvetését, amit a Pénzügyi Iroda 

vezetője ellenőriz. 

 

67/A. § (1) A nemzetiségi önkormányzat 
elnöke 

a) a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési koncepcióról szóló 
határozatát 3 munkanapon belül 

tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri 

Hivatalnak; 

b) a költségvetés elkészítéséhez szükséges 
információkat legkésőbb február 1. 
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napjáig a költségvetés elkészítésében 

közreműködő Pénzügyi Iroda részére 

megadja; 
c) a költségvetésről szóló határozatot 

tájékoztatásul 3 munkanapon belül 

megküldi a Polgármesteri Hivatalnak; 
d) a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetésének módosításról szóló 

határozatát tájékoztatásul 3 munkanapon 

belül megküldi a Polgármesteri 
Hivatalnak. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési gazdálkodásával és 
pénzellátásával kapcsolatos minden 

pénzforgalmát a következő főszámláján 

bonyolítja: 
a) a szlovén nemzetiségi önkormányzat a 

11747068-16866067 sz. főszámláján, 

b) a német nemzetiségi önkormányzat a 

11747068-16866074 sz. főszámláján, 
c) a roma nemzetiségi önkormányzat a 

11747068-16867381 sz. főszámláján. 

(3) A fenti számú főszámlák felett a bank 
felé kizárólagos rendelkezési jogosultsága 

a Polgármesteri Hivatal által banki 

aláírásra bejelentett személyeknek van. A 

főszámla adatairól az elnöknek, illetve az 
általa meghatározott személyeknek 

adathozzáférési, bankszámlaegyenleg 

tájékozódási lehetősége van. 
(4) Utalványozni a Polgármesteri Hivatal 

által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek 

minősülő nyomtatványon lehet. 
(5) A nemzetiségi önkormányzat 

készpénzellátása, előleg felvétele a 

főszámlája terhére történik. A nemzetiségi 

önkormányzat a felvett előleggel minden 
hónap utolsó munkanapjáig szabályos 

bizonylatok benyújtásával elszámol. Az 

előleggel való elszámolásig újabb előleg 
nem vehető fel. A nemzetiségi 

önkormányzat készpénzellátása, előleg 

felvétele kezelése a Polgármesteri Hivatal 
házipénztárára vonatkozó szabályzata 

alapján történik. 

(6) Az előirányzatok terhére kifizetés a 

szabályszerű érvényesítés, utalványozás, 
ellenőrzés után történhet, az adótörvények, 

a bankszámlavezetésre vonatkozó 

jogszabályok és a számviteli előírások 
betartásával. Amennyiben a kifizetés a 

jogszabályi előírásokat megszegve 

történik, ennek tényét a bizonylatokon fel 

kell tüntetni, az esetleges 

jogkövetkezményekért a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke felel. 

 
67/B. § (1) A nemzetiségi önkormányzat 

gazdálkodási feladatainak végrehajtó 

szerve a Polgármesteri Hivatal. 
(2) A Polgármesteri Hivatal a 

kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan 

olyan analitikus nyilvántartást vezet, 

amelyből megállapítható az évenkénti 
kötelezettségvállalás összege, erről igény 

szerint, de legalább negyedévente adatot 

szolgáltat. 
(3) A Polgármesteri Hivatal Jogi és 

Koordinációs Irodájának nemzetiségi 

önkormányzatokkal kapcsolatos 
feladatokat ellátó ügyintézője felelős a 

részére a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke által e célból megküldött adatok 

közzétételéért. 
67/C. § (1) A nemzetiségi önkormányzat az 

általa benyújtott pályázatok beadásánál, 

pénzügyi lebonyolításánál és 
elszámolásánál saját maga jár el. 

(2) A Polgármesteri Hivatal igény szerint a 

nemzetiségi önkormányzat által benyújtott 

pályázatokhoz a nemzetiségi 
önkormányzat ismert 

kötelezettségvállalásairól, 

bankszámlaegyenlegéről és vagyoni 
helyzetéről szolgáltat pénzügyi adatot. 

(3) A pályázat előkészítésével, 

gondozásával, menedzselésével, 
elszámolásával, adminisztrációjával 

kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi 

önkormányzat végzi, szükség esetén a 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája 
Városfejlesztési és pályázatíró 

csoportjának közreműködésével. 

(4) A Pénzügyi Iroda a pályázatokkal 
kapcsolatos kifizetések, a 

pénzforgalommal- és számviteli 

nyilvántartások vezetésével kapcsolatos 
feladatokat látja el. 

(5) A pályázatokhoz kapcsolódó 

kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és 

számviteli analitikus nyilvántartáshoz 
szükséges információkat és 

dokumentációkat a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke biztosítja. 
 

68. § (1) A nemzetiségi önkormányzat a havi 

pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok 

bizonylatait minden tárgyhót követő 10. 
napig köteles a Pénzügyi Irodának átadni. A 
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Polgármesteri Hivatal a tárgyhót követő 20. 

napig – július hónap kivételével – elkészíti a 

nemzetiségi önkormányzat időszaki 
pénzforgalmi jelentését. 

(2) A Pénzügyi Iroda vezetője elkészíti a 

nemzetiségi önkormányzat 
a) gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szóló tájékoztatót szeptember 10-ig, 

háromnegyed éves helyzetérő szóló 

tájékoztatót november 15-ig, és azt az elnök 
részére átadja; 

b) zárszámadását a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelő tartalommal a 
képviselő-testület elé történő benyújtást 

megelőző két munkanapon belül, de 

legkésőbb április 25-ig, és azt az elnök 
részére átadja; 

c) elemi költségvetési beszámolóját, amit az 

elnök jóváhagy; 

d) időközi költségvetési jelentéseit és 
mérlegjelentéseit. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat 

költségvetését, költségvetési beszámolóját, 
időszaki információs jelentését és 

költségvetési mérlegjelentését az illetékes 

minisztérium által kötelezően elrendelt 

nyomtatványok kitöltésével a Pénzügyi Iroda 
vezetője küldi meg a Kincstár felé. 

 

68/A. § (1) A Polgármesteri Hivatal a 
nemzetiségi önkormányzat vagyoni és 

számviteli nyilvántartásait a rendelkezésre 

bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges 
információkat és dokumentációkat a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke biztosítja, 

valamint a vagyontárgy felvételéhez 

kapcsolódó és a Pénzügyi Iroda számára 
átadott bizonylatok szolgáltatják. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat vagyonának 

leltározása a Polgármesteri Hivatal 
Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 

alapján történik. A leltározás során felmerült 

esetleges többlet vagy hiány megállapítása 
után a kivizsgálás és a felelősség 

megállapítása a nemzetiségi önkormányzat 

hatáskörébe tartozik. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat vagyonának 
selejtezése a Polgármesteri Hivatal 

Selejtezési szabályzata alapján történik.” 

 

7. § (1) A Rendelet 29. § (1) bekezdésében a 

„kisebbségi önkormányzatok” szövegrész 

helyébe „nemzetiségi önkormányzatok” 

szöveg és a „kisebbségi önkormányzat” 

szövegrész helyébe a „nemzetiségi 

önkormányzat” szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet VIII. Fejezete címében a 

„kisebbségi önkormányzatok” szövegrész 

helyébe a „nemzetiségi önkormányzatok” 

szöveg lép. 

 

8. § Hatályát veszti 

a) a Rendelet 35. § (5) bekezdésében a „A 

határozatképesség megállapítását 

követően a levezető elnök a jelenlévő 

képviselők közül folytatólagosan A-B-C 

sorrendben kijelöli a két jegyzőkönyv 

hitelesítőt.” szövegrész; 

b) a Rendelet 55. § (1) bekezdése; 
c) a Rendelet 55. § (2) bekezdésében az „és 

ezt követően két hitelesítő képviselő” 

szövegrész; 

d) a Rendelet 58. § (6) bekezdés d) 
pontjában a „harminc napon belül” 

szövegrész; 

e) a Rendelet 58. § (6) bekezdés e) 
pontjában az „amennyiben a bizottsági 

ülés jegyzőkönyve a képviselő-testület által 

átruházott hatáskörben hozott döntést 

tartalmaz, a jegyzőkönyvet 15 napon belül 
a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv 

vezetőjének is meg kell küldeni” 

szövegrész és 

f) a Rendelet 64. § (7) bekezdés f) 

pontjában az „és 30 napon belül” 

szövegrész. 

 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti. 
 

Kihirdetve: 2012. június 28-án. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2012. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelete 

a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és 

odaítélésének rendjéről szóló 

20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés i) pontja, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
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valamint a Helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. Tv. 10.§ (1) bek. a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

1990. évi LXV.tv. 8.§ (1) bekezdés szerinti 

feladatainak ellátása érdekében a 

környezetbarát helyi termékek, helyben 

nyújtott szolgáltatások és helyi 

hagyományok népszerűsítésére és 

elismerésére a következőket rendeli el: 

 

1. § A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról 

és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. 

(V. 31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 10. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § A logó: három stilizált zöld 

hársfalevél körbefogja a szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony barokk templom 

zölden megrajzolt tornyát, alatta zöld 

betűkkel félkörívbe írva olvasható a 

„Zöld Szentgotthárd” felirat. A logót a 2. 

melléklet tartalmazza. 

 

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2012. június 28-án. 

 

1. melléklet a 24/2012. (VI. 28.) 

önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 20/2012. (V. 31.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

A Zöld Szentgotthárd cím képi 

megjelenítése (logó) 

 

 

 
„ 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2012. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelete 
a Szentgotthárd városképe és történelme 

szempontjából meghatározó épített környezet 

védelméről szóló rendeletét. 23/2000.(VI.29.) 

Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés i) pontja, az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében valamint a Helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Tv. 10.§ (1) bek. a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az 1990. évi 

LXV.tv. 8.§ (1) bekezdés szerinti 

feladatainak ellátása érdekében a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A Szentgotthárd városképe és 

történelme szempontjából meghatározó 

épített környezet védelméről szóló 

rendeletét. 23/2000.(VI.29.) Önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

bevezető része az alábbiak szerint 

módosul: 
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„Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés i) pontja, az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében valamint a Helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Tv. 10.§ (1) bek. a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az 1990. évi 

LXV.tv. 8.§ (1) bekezdés szerinti 

feladatainak ellátása érdekében a 

következőket rendeli el” 

 

2. § A Rendelet 1.§ (3) bekezdésében  (Az 

(1)-(2) bekezdésben megfogalmazott célok 

érvényesítése és feladatok ellátása érdekében 
Szentgotthárd Város Önkormányzata külön 

1.sz. mellékletben határozza meg a helyi 

területi védelem, illetve a helyi egyedi védelem 
alá helyezett ingó és ingatlanok körét.) az „1. 

sz. melléklet” szövegrész helyébe a következő 

szövegrész lép: „1. melléklet”  

 

3.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) – (3) bekezdése 

így módosul: 

„(1) A helyi védettség alá tartozó 

értékek listáját az 1. melléklet I) és II) 

pont alá sorolva tartalmazza. 
(2) Az 1. melléklet I. pontja alá tartozó 

védett értékek, melyeknél a védelem  az 

egész vagyontárgyra fennáll. 

(3) Az 1. melléklet II. pontja alá tartozó 

védetté nyilvánított építmények esetén 

csak az alábbi esetekben alkalmazandók a 

védett vagyonra vonatkozó külön 

szabályok 

- az építmény közterületi homlokzatán 

végzett vagy a közterületi homlokzatra 

hatást 

gyakorló átalakítási, felújítási, vakolási, 

színezési, felületképzés módosítási, építési 

tevékenység; 

- az építmény közterületi homlokzatán 

végzett nyílászáró csere; 

- az építmény közterületi homlokzatára, 

födémére, tetőzetére vagy a közterületi 

homlokzatra 

hatást gyakorló módon szerelt bármely 

szerelvény, berendezés, antenna, 

antennatartó 

szerkezet, műtárgy, égéstermék elvezető 

létesítése; 

- az építmény közterületi homlokzatán, 

tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve 

művészeti 

ábrázolást tartalmazó építmények, 

berendezések, szerkezetek elhelyezése 

méretre 

való tekintet nélkül” 

 

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe az e 

rendelet 1. melléklete szerinti 1. 

melléklet lép. 

 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba, és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2012. június 28-án. 

 

1. melléklet  

A Szentgotthárd városképe és 

történelme szempontjából 

meghatározó épített 

környezetvédelméről szóló 

23/2000.(VI.29.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletéről:  

 

I. „Helyi védettség alá tartozó 

értékek melyek az egész 

vagyontárgyra fennállnak: 

· a Szentgotthárd 1,15,17,23,24 hrsz-ú 

ingatlanokat érintő kolostorpark területe és 

építményei 

· Nepomuki Szt. János szobor és 

védőépítménye 

· a Kaszagyárban lévő farkas-kalapácsok 

és épülete 

· a volt „Stájer-ház”, kaszagyári munkások 

lakóépülete, Hunyadi u. 6., ma 

helytörténeti 

múzeum 

· A Vörösmarty Gimnázium 1895-ben 

épület épülete 

· Harangláb Máriaújfalu 

· Mária-szobor Kossuth L. u. 

· Mária-szobor Rózsa f. u. 

· A régi temetőben álló 1740-ben épület 

temetőkápolna Hunyadi út 

· A volt Wirt-ház Zsidai u. 823. hrsz. 
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- a volt farkasfai iskolaépület – 

Szentgotthárd, Farkasfai u. 7. 

(szentgotthárdi 3191 helyrajzi szám) 

II. Helyi védettség alá tartozó értékek, 

melyekre csak a Rendelet 4.§ (3) 

bekezdése szerinti  esetekben 

alkalmazandók a védett vagyonra 

vonatkozó külön szabályok 

 

- Kossuth L. u. 7. szám, 38. hrsz. Városi 

művelődési Központ 

- Deák F. u. 1. szám, 1320. hrsz. 

Zeneiskola 

- Deák f. u. 4. szám, 1343. hrsz. 

többlakásos lakóépület, volt 

Takarékpénztár 
3 Beiktatta:a 34/2010.(XI.25.) ÖKT. rendelet 1.§.-a. 

Hatályos 2010. november 25.-től. 

- Deák F. u. 16. szám, 1331. hrsz. 

többlakásos lakóépület, volt Járásbíróság 

- Kossuth L. u. 6. szám, 1054. hrsz. 

Rendőrség 

- Széll K. tér 6. szám, 1373. hrsz. Könyvtár 

- Széll K. tér 8. szám, 1370. hrsz. 

lakóépület 

- Széll K. tér 10. szám, 1368. hrsz. 

lakóépület 

- Kossuth L. u. 12. szám, 1042. hrsz. 

Mentőállomás 

- József A. u. 20. szám, 1279. hrsz. volt 

Dampf Henrik ház 

- József A. u. 2.,4.,6.,8.,10.,12.,12/a. szám, 

1294., 1293.,1291.,1289.,1286. és 1285. 

hrsz. lakóépületek 

- József A. u. 5. számú, 1357. hrsz-ú 

lakóépület 

- Arany J. u. 2. szám, 1093. hrsz. 

Gondozási Központ 

- Hunyadi u. 27. szám, 1404. hrsz. 

Kollégium 

-Széll K. tér 13., 15., 17. szám, 28.,29.,30. 

hrsz. lakóépületek”. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

26/2012. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelete 

A kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjét szabályozó 

18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdésében és a 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 10. §. (1) bekezdés a) és c) 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

„A kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 18/2000. 

( IV. 27. ) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet)  1.§-a az 

alábbiak szerint egészül ki: 

(1. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

a következő kitüntető címeket és díjakat 

adományozza) 

 „Szentgotthárdi  Nemzetiségekért 

Díj” 

 

2.§  A Rendelet az alábbi 8/B §-sal 

egészül ki:  

 „8/B § (1) Szentgotthárdi  

Nemzetiségekért Díj  

                 Adományozható azon 

személyeknek és / vagy  

közösségeknek , akik 

vagy amelyek  

nemzetiségi területen -  

elsősorban a 

Szentgotthárdon működő 

nemzetiségi 

önkormányzat által 

képviselt nemzetiségek 

érdekében – az 

anyanyelvi, szellemi, 

tárgyi kultúra megőrzése, 

kutatása, gyarapítása, az 

egy-egy nemzetiséghez 

kötődő hagyományok 

ápolása, megismertetése ,a  

nemzetiségi közösségek 

összetartása, a  települési 
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nemzetiségi 

önkormányzatok 

munkájának segítése, 

támogatása révén, 

valamint oktatási, 

szociális vagy 

egészségügyi  területen a 

nemzetiségekhez 

kötődően tartósan 

kiemelkedő munkát 

végeztek. 

(2) A Szentgotthárdi  

Nemzetiségekért Díj 

Szentgotthárd város 

babérkoszorúval övezett 

címere, amelyen alul a 

„Szentgotthárdi 

Nemzetiségekért” felirat 

található. 

(3) A Szentgotthárdi  

Nemzetiségekért Díjból 

évente legfeljebb 1 

adományozható. 

(4) A Szentgotthárdi  

Nemzetiségekért Díjat 

évente a Nemzetiségek 

Napján a polgármester 

adja át.” 

 

 

3.§ A Rendelet 9.§ (4) bekezdése az 

alábbiak szerint egészül ki: 

(Ajánlásra jogosultak) 

- „a jelen rendelet 8/B §-a esetén 

a Szentgotthárdon működő 

Nemzetiségi Önkormányzatok 

képviselő testületei és elnökei” 

 

4.§ A Rendelet 9.§-a a következő (7) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A Szentgotthárdi 

Nemzetiségekért Díjra az 

ajánlásokat 2012. évben 2012. 

szeptember 30-ig kell megtenni.” 

 

5.§ A Rendelet 10.§ (1) bekezdése (A 

beérkezett ajánlások alapján 

javaslattételre jogosultak az Önkormányzat 

által létrehozott bizottságok) az alábbi f) 

ponttal egészül ki: 

 

„f) A Szentgotthárdi  

Nemzetiségekért Díj esetén a 

Képviselőtestület által létrehozott 

jogi  ügyekben illetékes állandó 

bizottsága.” 

 

6.§ Ezen rendelet 2012. július  1-jén lép 

hatályba és a hatálybalépését követő 

napon   

      hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2012. június 28-án. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 27/2012. (VII.30.) 

önkormányzati rendelete a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet ( 

továbbiakban:r.) módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 

(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

bekezdésében és az Önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. Tv. 8§ (1) 

bekezdésben meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el 

 

1§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületének 

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

önkormányzati rendelete (továbbiakban:r.) 

2/A. §.(5) bekezdése a következőképpen 

egészül ki. 

 

(5) A jövedelmi határok 2/A. § (1) bek-ben 

megállapított mértékétől egyedülálló 

személyek, 35 év alatti fiatal házasok, 

gyermeküket egyedül nevelők és öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

esetében 25%-kal el lehet térni. 

Az elbírás során előnyben kell részesíteni a 

régebb óta Szentgotthárdon lakókat. 

 

2.§ A r. 2/A. §. (7) bekezdése a 

következők szerint módosul: 
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„(7) A szociális alapon, a költségelven és a 

piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek 

vagyoni helyzetét évente felül kell 

vizsgálni. A felülvizsgálat erre 

rendszeresített űrlap kitöltésével történik, 

ami az ingatlankezelőnél vehető át. Az 

ingatlankezelő évente a február hónapban a 

postázott lakbér befizetési csekkekkel 

együtt illetve amennyiben a bérlő a bérleti 

díjat nem csekken fizeti, úgy külön 

levélben kiküldi a bérlő jövedelmi és 

vagyoni helyzetére vonatkozó űrlapot is. 

Amennyiben a Bérlő az űrlapot nem kapja 

meg, vagy azt elveszíti stb. köteles azt az 

ingatlankezelőnél beszerezni. Az űrlapot a 

Bérlő köteles a tárgyév január 31-i 

állapotának megfelelően kitölteni és 

legkésőbb március 31-ig a Műszaki 

Irodához megküldeni. A bérlő köteles az 

űrlap kitöltése mellett a jövedelmét 

igazolni, és köteles a január havi 

lakásfenntartási költségeket is számlákkal 

igazolni. 

Amennyiben az űrlap és a szükséges 

igazolások a rendeletben előírt időpontig 

nem kerülnek leadásra, úgy a következő 

hónaptól a bérleti díj automatikusan a 

lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. 

(IV.27.) ÖKT rendelet (továbbiakban 

Lakbérrendelet) 4.§. (2) bekezdésében 

szabályozottak szerinti, költségelven bérbe 

adott lakások legmagasabb bérleti díjával 

azonos, vagyis a havi általános lakbér a 

Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti 

lakbérhez képest a Lakbérrendelet 4.§. (2) 

bekezdése szerinti 100%-kal 

megemelkedik a szociális alapon, és a 

költségelven bérbe adott lakások bérlői 

esetében. A 35 év alatti fiatal házasok, a 

gyermeket egyedül nevelők és az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

részére piaci alapon bérbe adott lakásoknál 

történő igazolások benyújtásának 

elmaradása esetén a bérleti díj a 

mindenkori általános lakbér korrekciókkal 

számított mértékének 5-szörös összegére 

emelkedik. Amennyiben a bérlő igazolja, 

hogy elháríthatatlan külső ok akadályozta 

meg az űrlap kitöltésében és a szükséges 

dokumentumok határidőben való 

beadásában, és az igazolás benyújtásával 

együtt csatolja a kitöltött űrlapot, úgy a 

megemelt bérleti díja újból a 

Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti 

mértékre csökken. Elháríthatatlan külső ok 

a bérlő olyan tartós távolléte, ahol 

igazolhatóan nincs mód a küldemény 

átvételére és a határidőben való 

bejuttatására, illetve a Bérlőnek az igazolt, 

folyamatos, tartós kórházi kezelése az 

űrlap kiküldése és visszaküldésére 

rendelkezésre álló időszakban. 

A kitöltött űrlap és az igazolások 

benyújtásának elmulasztása a bérlő 

kötelezettsége, lényeges megszegésének 

minősül, mely az 1993. évi LXXVIII. 

Törvény (továbbiakban Törvény) 24§ (1) 

bekezdés b.) pontja szerint a bérleti 

szerződés felmondását is maga után 

vonhatja.” 

 

3.§ A r. 2/D.§-a helyébe a következő 2/D 

§ lép: 

 

„2/D §: Piaci alapon bérbe adott 

önkormányzati bérlakás:  

(1) A nem szociális jelleggel és nem 

munkakörhöz kapcsolódóan bérbe adott 

lakásokat piaci viszonyok szerint lehet 

bérbe adni. 

(2) A piaci alapon bérbe adott lakás esetén 

2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék 

(kaució) megfizetését is vállalnia kell a 

bérlőnek, melyet a bérleti szerződés 

megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. 

(3) A piaci alapon meghirdetett lakásra 

beérkezett pályázatok közül a Bizottság 

elsődlegesen a lakbérek megállapításáról 

szóló 15/1995. önkormányzati rendelet 4§ 

(4) bekezdésében meghatározott magasabb 

lakbért vállaló pályázó részére kell 

elsődlegesen a lakást kiutalni.” 

 

4§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2012. 07. 30-án 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

136/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete a 268/2011. számú 

határozatát módosítja és egységes 

szerkezetbe foglaltan a következők szerint 

fogadja el: 

 

„1.) Szentgotthárd város 

Önkormányzatának képviselő – testülete 

egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli 

Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatósággal közösen konzorciumi 

pályázatot nyújtson be a NYDOP-4.1.1./B-

11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése c. konstrukciójára. 

A projekt címe: „Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi fejlesztése” 

A projekt megvalósítási helyszíne: 9970 

Szentgotthárd 

A projekt megvalósítási helyszínének 

helyrajzi számai: 1376/1; 04/11; 04/13; 

0211/1; 0203/16; 0291; 1380/1; 1381/1; 

1382/2; 1556; 1588 

A pályázati konstrukció száma: NYDOP-

4.1.1./B-11 Helyi és térségi jelentőségű 

vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. 

konstrukció 

A projekt összes költsége: 317.713.678,- Ft 

A projekt elszámolható költsége: 317.713.678,- Ft 

Igényelt támogatás összege 

összesen: 304.702.173,- Ft 

Önkormányzati projektrész 

összege: 130.115.053,- Ft 

Önkormányzati projektrész önrésze 

(10 %): 13.011.505,- Ft 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című 

pályázat önkormányzati projektrészének 

megvalósításához szükséges önrészt 

13.011.505,- Ft összegben a 2012-2013. 

évi költségvetés terhére biztosítja.” 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazását ad a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal részére, hogy a 

„Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése” című, NYDOP-4.1.1./B-11-

2011-006 kódszámú pályázat 

vonatkozásában a Képviselő-testület 

nevében eljárjon, a projekt 

menedzselésével kapcsolatos feladatokat 

önállóan végezze. A Műszaki Iroda, 

valamint 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. 
 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 Városfejlesztési és 

Pályázatkezelő Csoport 

 Fekete Tamás Irodavezető 

 Somorjainé Doncsecz 

Zsuzsanna Irodavezető 

Határidő: a közlésre azonnal 

 

139/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Városrészek helyzete című előterjesztést 

elfogadja. Elrendeli, hogy ezt a témát a 

továbbiakban is napirendre kell tűzni. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

következő időszakra a településrészekre 

vonatkozóan az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti Cselekvési tervet 

fogadja el. 

 

Határidő: az 1.) pontra 2016. júniusi 

testületi ülés 

                a 2.) pontra folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

140/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megismerte 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsának 

munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét 

fejezi ki az Idősügyi Tanács tagjainak az 

aktív munkájukért, a város idős lakossága 

érdekében végzett tevékenységükért. 

 

 

Határidő: a határozat közlésére: 

azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

141/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Beszámoló az 

oktatási intézmények 2011/2012-es 

tanévéről, különös tekintettel a két 

tanítási nyelvű képzésre, a szlovén 

oktatás helyzetére, továbbá az oktatási 

intézmények helyzetéről a 2012/2013. 

tanévkezdés előtt.” című beszámolót 

megismerte és a III. Béla Szakképzőre 

vonatkozóan elfogadja. A Képviselő – 

testület  a SZOI és a SZEOB 

vonatkozásában a Beszámolókat 

megismerte és elfogadásra ajánlja azokat a 

fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa számára azzal, hogy a SZOI 

részére írják elő, hogy az intézmény 

tekintetében meg kell vizsgálni  egy 

természettudományos irányultságú osztály 

vagy csoport indításának lehetőségét 

felmenő rendszerben.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

142/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „A szakképzés és az 

oktatás Ipari Park fejlesztéséhez való 

kapcsolódásáról” szóló beszámolót 

megismerte és elfogadja az alábbi 

kiegészítéssel: a III. Béla Szakképző 

Iskolának a hiányszakmaként jelzett 

szakmák vonatkozásában is meg kell 

vizsgálnia a képzések indításának a 

lehetőségét – ennek kapcsán együtt kellene 

működni a Munkaügyi Kirendeltséggel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Bedics Sándor igazgató 

   Balogh Éva mb. igazgató 

 

143/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium Alapító Okiratának 

kiegészítését az Előterjesztés 2. és 3. 

számú melléklete szerint egységes 

formában jóváhagyja azzal, hogy a 

módosítás csak azt követően lép hatályba, 

miután a Kormány általános hatáskörű 

területi államigazgatási szervének 

szakvéleménye megerősíti: a módosítás a 

gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem 

jelent aránytalan terhet. A független 

közoktatási szakértő és a Kormányhivatal 

szakvéleményének bekérésére felkéri a 

Kistérségi Irodát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Bedics Sándor igazgató 

  Dr. Gábor László irodavezető 

 

 
 

144/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium részére 7 millió forint 

előrehozott intézményi finanszírozást 
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biztosít a 2012. évi költségvetésében, a III. 

Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

intézmény részére elfogadott fenntartói 

támogatás terhére az intézménynél 

folyamatban lévő  „Helthy Youth”, a 

Középiskolák Egészséges Életmód 

Hálózata projekt megvalósítása során 

felmerült költségek előfinanszírozási 

kötelezettsége miatt keletkezett pénzügyi 

nehézségek kezelésére.    

 

Határidő: utalásra: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Somorjainé D. Zsuzsanna 

irodavezető 

              Bedics Sándor igazgató 

 

145/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a rábatótfalui 

fiókkönyvtár a volt rábatótfalui tagóvoda 

épületébe (Szentgotthárd, Tótfalusi u. 145.) 

költözzön, azzal, hogy a költözéssel 

kapcsolatban felmerülő költségekhez 

legfeljebb bruttó 100 ezer forintot biztosít 

a működési céltartalék intézményi 

karbantartás keret terhére. 

 

Határidő: azonnal, a munkálatok és a 

költözés befejezésére: 2012. augusztus 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Gábor László irodavezető 

             Somorjainé D. Zsuzsanna 

irodavezető 

  Fekete Tamás irodavezető 

 Molnár Piroska igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Móra Ferenc Városi Könyvtár Alapító 

Okiratának módosítását az Előterjesztés 2. 

és 3. számú melléklete szerint, egységes 

formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

              Molnár Piroska igazgató 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

igazgatóját, hogy az intézményi 

dokumentumokban a fiókkönyvtár 

változással kapcsolatos módosításokat 

vezesse át. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 

146/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete személyes érintettség 

miatt a ,,RÉGIÓHŐ Kft ügyvezetője és 

Felügyelő Bizottsági tagja” előterjesztésnél 

Virányi Balázs képviselőt a határozati 

javaslat 2./ pontját érintő döntéshozatalból 

kizárja. 

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

147/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

RÉGIÓHŐ KFT ügyvezetőjévé további öt 

évre Németh Istvánt válasszák meg. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a RÉGIÓHŐ KFT 

Felügyelő Bizottsági tagja Szentgotthárd 

Város Önkormányzata részéről Virányi 

Balázs képviselő legyen. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

148/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot kíván 
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benyújtani az Európa a polgárokért 

program keretében a 2013. augusztus 20-i 

városi ünnepségekhez kapcsolódó 

testvérvárosi találkozó megrendezésére. 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesületet a 

pályázat megírására, és a végleges 

adatokkal a Képviselő-testület elé 

terjesztésére. 

 

Határidő a pályázat elkészítésére: 2012. 

augusztus 21. 

Felelős: Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 Takács Adrienn pályázati referens 

 Kiss Éva elnök 

 

149/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy 

az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésében tervezett és elfogadott 

„Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

rendezvénykeret” címén lévő 1 millió 

forintos összeg átutalható a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület részére azzal, hogy az 

Egyesület azt a Történelmi Napok 

rendezvényeire használhatja fel úgy, hogy 

az összeg felhasználásáról az Egyesület 

elszámol az Önkormányzat felé. 

 

Határidő: közlésre azonnal, utalásra 2012. 

július 26., elszámolásra 2012. augusztus 3. 

Felelős: Kiss Éva elnök 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

irodavezető  

 

150/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Civil- és 

városrészi alap keret terhére az 

Előterjesztés mellékletei szerinti 

kérelmekben meghatározott célok 

megvalósítása érdekében  

 

a) A Synergy Fitness SE 

Szentgotthárd kérelmét a 

képviselő-testület 100.000.- Ft-tal 

támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. 

december 31.; 

 

b) A Pro Natura St. Gotthard Civil 

Összefogás Egyesület kérelmét a 

képviselő-testület 70.000.- Ft-tal 

támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. 

szeptember 31.; 

 

c) A Szentgotthárdért 

Közalapítvány kérelmét a 

képviselő-testület 100.000.- Ft-tal 

támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. július 

31.; 

 

d) A Szentgotthárdi Életfa Baráti 

Kör kérelmét a képviselő-testület 

50.000.- Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. 

december 31.; 

 

e) A Szentgotthárd-Rábakethely 

Városrészi Önkormányzata 

kérelmét a képviselő-testület az 

adventi hangverseny és az idősek 

karácsonya tekintetében összesen 

150 ezer Ft-tal támogatja., 

elszámolási határidő: 2012. 

december 31.; 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Civil- és városrészi alap keretből a 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi 

Önkormányzat kérelmét most nem 

támogatja. 

 

Határidő: támogatási szerződések 

megkötésére a Szabályzat 13. pontját 

figyelembe véve: 

                azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 
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 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

pénzügyi irodavezető 

Közlésért: Szép Renáta titkársági 

ügyintéző, civil referens 

 

151/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

likviditási nehézségeire tekintettel nem 

tudja biztosítani a kért előleget a VASI 

TISZK TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 számú 

pályázatához. 

 

 

Határidő: közlésre: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor  polgármester 

              Dr. Gábor László irodavezető 

 

152/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőivel szemben 

támasztott hivatásetikai alapelveket 

és etikai eljárás szabályait az 

előterjesztés melléklete szerint az 

alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

az 1. pont így szóljon: „1.) A 

köztisztviselő köteles a munkáját a 

hivatali eskünek megfelelően, a 

törvényesség keretei között, 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és az itt élő 

nemzeti közösség érdekei iránti 

elkötelezettséggel végezni.” 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztés 

mellékletét a Polgármesteri Hivatal 

Közszolgálati szabályzatához 

mellékletként csatolja. 

 

Határidő: 2012. július 1. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

1. sz. melléklet 

A Polgármesteri Hivatal  

Szentgotthárd köztisztviselőivel 

szemben támasztott hivatásetikai 

alapelvek 

 

Általános magatartási normák 

 

1. A köztisztviselő köteles a munkáját 

a hivatali eskünek megfelelően, a 

törvényesség keretei között, 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és az itt élő 

közösség érdekei iránti 

elkötelezettséggel végezni. 

2. A köztisztviselő munkája során 

köteles a jogszabályoknak 

megfelelően eljárni, a jogszerűséget 

maradéktalanul érvényesíteni.  

 

 

3. A köztisztviselő köteles a munkáját 

a legjobb szakmai tudásának 

megfelelően végezni, feladatait a 

határidők pontos megtartásával 

végrehajtani. Köteles szakmai 

tudását folyamatosan fejlesztenie 

szükséges. 

 

4. A köztisztviselőnek munkája során 

együttműködőnek kell lennie az 

ügyfelekkel, a munkatársaival, más 

hatóságok vezetőivel és 

ügyintézőivel. 

 

5. A köztisztviselő munkájában az 

egyenlő elbánás elvének kell 

érvényesülnie: a közigazgatásban a 

hátrányos megkülönböztetés 

valamennyi fajtája 

megengedhetetlen. 

 

6. A köztisztviselő tevékenységének 

pártatlannak és függetlennek kell 
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lennie, tartózkodnia kell bármilyen 

önkényes intézkedéstől. 

Munkájában nem befolyásolhatja 

személyes, családi, politikai, vagy 

anyagi érdek. 

 

7. A köztisztviselőnek vissza kell 

utasítania minden olyan tartalmú 

nyílt vagy burkolt kérést, amely az 

előírásoktól való eltérésre irányul. 

El kell utasítania a korrupciót, 

annak valamennyi formája ellen fel 

kell lépnie.  

 

8. A Hivatal működéséhez a 

közbizalom elengedhetetlenül 

szükséges, A közbizalom súlyos 

veszélyeztetésére alkalmas 

magatartásnak tekinthető 

különösen:  

 ha a köztisztviselő szándékos 

vagy súlyos következménnyel 

járó gondatlan bűncselekményt 

követ el, 

 ha botrányos életvezetése vagy 

italozó életmódja miatt 

személyes tekintélyét 

környezetében elvesztette,  

 ha kábítószert, vagy más 

tudatmódosító szert fogyaszt. 

 

II. A vezetőkkel szemben támasztott 

különös hivatásetikai követelmények 

A Hivatal vezető-beosztású 

köztisztviselőinek az I. cím alatt 

meghatározott általános magatartási 

normák teljesítésén túl az alábbi 

speciális követelményeknek is eleget 

kell tenniük 

 

9. A feladatok, megbízások, 

utasítások kiadásánál - melyek 

sikeres vagy sikertelen 

végrehajtásáért a felelősség őket 

terheli - törekedjenek az 

egyértelműségre, a tárgyilagosságra 

és a megfelelő hangnem 

használatára. 

 

10. Az elvégzendő munka jellegétől, 

illetve a helyzet adta lehetőségektől 

függően kérjék ki és vegyék 

figyelembe munkatársaik 

véleményét, ötleteit, javaslatait. 

 

11. A hatékony és eredményes 

munkavégzés érdekében éljenek 

számonkérési kötelezettségükkel. 

 

12. A munkahelyi problémák és 

konfliktusok feloldásában kellő 

tapintattal, empátiával és 

körültekintéssel, de határozottan és 

késlekedés nélkül járjanak el. 

 

III. A hivatásetikai eljárás szabályai 

13. Az a köztisztviselő, aki megsérti a 

hivatásetikai szabályokat, etikai 

vagy fegyelmi felelősséggel 

tartozik. 

14. A munkáltatói jogkör gyakorlója 

dönt a hivatásetikai 

követelményeket megsértő 

köztisztviselővel szemben 

kiszabható figyelmeztetéséről, 

súlyosabb esetben a megrovásról. 

15. A hivatásetikai eljárás szabályainak 

megsértése gyanuja esetén etikai 

eljárás lefolytatásáról a munkáltatói 

jogkör gyakorlója az eset 

tudomására jutásától számított egy 

hónapon belül intézkedhet. Az 

eljárás lefolytatására háromtagú 

bizottságot jelöl ki, melynek 

feladata a hivatásetikai elvek 

megsértése körülményeinek és 

következményeinek feltárása, 

vizsgálati eredmények összegzése, 

szükség esetén javaslattétel az 

elkövető köztisztviselővel szemben 

kiszabható III. 14. pont szerinti 

büntetésre. A vizsgálat során az 

eljárás alá vont köztisztviselőt meg 
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kell hallgatni, a meghallgatásról 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

bizottság javaslatát minősített 

többséggel hozza meg. 

16. A köztisztviselő a III. 14. pont 

szerinti büntetés kiszabása esetén – 

amennyiben fegyelmi eljárásra nem 

kerül sor- a Kttv. 238. § (1) 

bekezdése értelmében bírósághoz 

fordulhat. 

17. Amennyiben a köztisztviselő 

magatartása, vagy annak 

következménye megalapozza a 

köztisztviselő fegyelmi 

felelősségét, a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának kezdeményezésére a 

fegyelmi eljárást a Kttv. szabályai 

szerint kell lefolytatni 

Szentgotthárd, 2012. június 27. 

 
 

153/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

fogadja el Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Közbeszerzési 

Szabályzatát – ezzel egyidejűleg a korábbi 

Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül 

helyezi. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Előterjesztés 2. számú melléklete szerint 

fogadja el, a Polgármesteri Hivatal 

Közbeszerzési Szabályzatát - ezzel 

egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési 

Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

154/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyelőre egyetért a folyószámlahitel 

felvételével és ennek érdekében a 

szükséges közbeszerzési eljárás 

megindításával. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

folyószámlahitel hosszú távú 

kötelezettséggé alakítása ügyében 

elfogadja az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti Cselekvési Tervet és 

felkéri a polgármestert annak 

végrehajtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

155/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a villamos energia 

beszerzése kapcsán egyetért azzal, hogy a 

polgármester aláírja az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti csatlakozási 

szándéknyilatkozatot a Sourcing Hungary 

Kft., mint független energia szakértő 

szervezet által a Magyar Energia 

Beszerzési Közösség keretében az 

energiapiaci liberalizáció kihasználása 

érdekében csoportos energia beszerzésekre 

létrehozandó  szerveződéshez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

156/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt-be nem 

apportált ivóvíz víziközművek 

vonatkozásában az előterjesztés 2. számú 
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mellékleteként csatolt üzemeltetési 

szerződés tervezetét elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

Fekete Tamás irodavezető 

 

157/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat (9970 

Szentgotthárd, Füzesi u. 8.) kérelmét 

támogatja, ezáltal Szentgotthárd Város 

Önkormányzata készfizető kezességet 

vállal az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat által felveendő 16.000 e/Ft 

összegű folyószámlahitel és járulékai 

visszafizetésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             Vass József Igazgató 

 

158/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2. számú 

mellékletként csatolt „Megállapodás” 

tervezetet elfogadja, annak aláírására 

felhatalmazza Huszár Gábor 

Polgármestert. A hozzájárulás fedezete a 

céltartalékban a Vasi TISZK működési 

hozzájárulására tervezett, fel nem használt 

keret. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

159/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony Plébánia tulajdonában 

levő Szent Kristóf szobornak a 

szentgotthárdi 2353/3. hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanon történő 

elhelyezéséhez hozzájárul, a kivitelezéshez 

szükséges összeget a 2012. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

160/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a háziorvosokkal 

kötött szerződéseinek ellenőrzése” 

elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 

 

161/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Tanórán kívüli 

foglalkozások vizsgálata” elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 

 

162/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Nemzetiségekért Díj elkészítésére, öntési 

és művészeti tevékenységére pénzügyi 

fedezetet biztosít, amelyet a 2013. évi 

költségvetésben kell betervezni, de az 

augusztusi képviselő-testületi ülésre kell a 

várható, számszerűsített költségeket a 

képviselő-testület elé terjeszteni. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

irodavezető 
 

163/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat 

vagyonáról szóló rendelet tervezetét az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte. A tervezethez a következő 

javaslatokat teszi: 

- az Önkormányzat kezdeményezi az Ipari 

Parkban jelenleg meglévő ingyenes 

használati szerződések megszüntetését. 

- a következő testületi ülésre összesítő 

táblázatot kell készíteni a haszonbérleti 

szerződésekről ami tartalmazza, hogy ki 

mióta, mennyi időre, milyen feltételekkel 

milyen területeket bérel Szentgotthárd 

Város Önkormányzatától.  

 

Határidő: a 2012. augusztusi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

164/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Távhőszolgáltatásról 

szóló 1995. évi XVIII. Tv. 57/D §. (4) 

bekezdése alapján a távhődíjak 

megállapításához a következő 

állásfoglalást adja: 

A megállapítandó távhődíjnak a 

következőkre kell fedezetet nyújtania: 

 - a szolgáltatás indokolt költségeire,  

- a távhőrendszer korszerűsítésének 

költségeire 

- a hatékony energiatermelés érdekében 

elsősorban a megújuló energiaforrások 

felhasználását lehetővé tevő fejlesztések 

költségeire 

- a környezetkímélő technológiák 

bevezetését lehetővé tevő fejlesztésekre. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

             Huszár Gábor polgármester 

 

165/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

pályázatot kíván benyújtani saját forrás 

kiegészítése céljából a KEOP-2009-1.3.0 

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség javítása” projekthez 

kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás 

keretén belül, „Szentgotthárd-Farkasfa 

ivóvízminőség-javító programhoz 

kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz 

szükséges saját erő biztosítása” címmel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

 

 

166/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gotthárd – Therm 

Kft és az Önkormányzat között a 

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

helyrajzi számra létrejött földhasználati 

megállapodás földhasználati díjra 

vonatkozó részét bruttó 635.000 Ft 

összegben határozza meg, egyben 

felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              Dr. Simon Margit Ügyvezető 

Igazgató 

 

167/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Ipari 

Park területén található, szentgotthárdi 

1631 hrsz-ú ingatlanát az Önkormányzat 

vagyonáról szóló többször módosított 
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4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. 

§. (1) bekezdés és a 16.§ szerint meghirdeti 

eladásra. 

 

A pályázatot előminősítési eljárás nem 

előzi meg. A pályázat nyílt, egyfordulós, 

alternatív ajánlat nem tehető.  

A legkisebb eladási ár: 3.400,- Ft/m
2
 (11,6 

Euro/m
2
) + 27 % ÁFA   

Pályázatok beérkezési határideje: 2012. 

augusztus 15. 

A pályázatokat konkrét összeg  

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására az ingatlan 

bruttó értékének 5 %, azaz 1.617.000,- Ft  

bánatpénz fizetendő.  

A pályázat egyéb feltételeit az 

Előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                       Fekete Tamás műszaki 

irodavezető   

 

168/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §. (2) 

bekezdése, továbbá az állami vagyonnal 

való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) 

Korm. rendelet VIII. fejezete 50.§. alapján 

kezdeményez az MNV Zrt-nél a 

Szentgotthárd 191/1. hrsz-ú, 1.7362 ha
 

területű ingatlan (volt rábakethelyi határőr 

laktanya) tulajdonjogának Szentgotthárd 

Város Önkormányzata részére történő 

ingyenes átruházását azzal, hogy a 

tulajdonjog ingyenes átruházásával járó 

illeték- és egyéb eljárási költségeket 

vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a közlésért Huszár Gábor 

polgármester 

 

169/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a lakáscélú 

támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.) 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak 

szerint az első lakáshoz jutók támogatása 

keretéből 300.000.- Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújt Németh László (szül.: 

Szentgotthárd, 1974.08.15. an.: Vadász 

Julianna) és házastársa Németh Hajnalka 

szül.név.: Skaper Hajnalka (szül.: 

Szombathely, 1982.01.12. an.: Csuk 

Erzsébet) 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. 

u. 25/B. I/2. szám alatti lakosok részére  a 

szentgotthárdi 2345 hrsz-ú ingatlanon lévő 

lakóépület építéséhez.. 

 

Határidő a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre: 2012. 07. 25. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

170/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a  Régióhő KFT.  által 

elnyert  KEOP 5.4.0/11-2011. számú, 

távhő korszerűsítési pályázat 

megvalósítása érdekében a  RÉGIÓHŐ KFT 

és a RAIFFEISEN BANK között kötendő 

kölcsönszerződés továbbá a RÉGIÓHŐ 

KFT és az Energia Központ Nonprofit KFT-
vel kötendő támogatási szerződés 

megkötéséhez szükséges jóváhagyás 

megadására, a szükséges dokumentumok 

aláírására  felhatalmazza Szentgotthárd 

város polgármesterét. 
 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás  irodavezető 

 

178/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 230/2005. 

határozattal elfogadott VASIVÍZ Zrt.-vel 

kötött üzemeltetési szerződésnek az 

előterjesztés 1. számú mellékletként csatolt 

módosítását jóváhagyólag elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Fekete Tamás, irodavezető 

 

179/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja, hogy a III. 

Béla Szakképző Iskola és Kollégium a 

Társadalmi Megújulás Operatív program 

keretében kiírásra került „Innovatív iskolák 

fejlesztése” című (TÁMOP – 3.1.4-12 

kódszámú) pályázati felhívására pályázatot 

nyújtson be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Bedics Sándor igazgató 

 

180/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a III. 

Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

intézményben a képzések 2012. 

szeptember 1-jétől az új Szt. és az új 

tartalmi dokumentumok alapján 

indulhassanak: a szakiskola 9. évfolyamán, 

valamint a szakközépiskola érettségit 

követő, szakképzési évfolyamán - a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó, lista szerinti szakképesítések 

esetében. 

 

2. .Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

Alapító Okiratának kiegészítését az 

Előterjesztés 2. és 3. számú melléklete 

szerint egységes formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Bedics Sándor igazgató 

 

181/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete csatlakozik a 2012. 

szeptember 16. és 22. között 

megrendezésre kerülő Európai Mobilitási 

Hét rendezvényhez. A Képviselő-testület 

az Előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti, a „Mobilitási Hét Kartája” című 

dokumentum aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri Pannon Kapu 

Kulturális Egyesületet, hogy a 

szentgotthárdi oktatási intézmények 

valamint a város érdeklődő civil 

szervezeteinek bevonásával 2012. 

szeptember 16-22. között szervezzen 

programokat a „Mozdulj a jó irányba!” 

jelmondat szellemében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Éva PKKE elnök 

 Balogh Éva igazgató 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri a Műszaki 

Irodát, hogy az Autómentes Nap 

feltételeinek megteremtésében a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület szervező 

munkáját segítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

 

 

182/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a KEOP-2009-1-3.0. 

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség javítása” projekthez 

kapcsolódó önerő támogatás céljából 

benyújtandó az Önkormányzatok és 

Társulásaik Európai Uniós fejlesztési 
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pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. 

évi támogatásának rendjéről szóló 

6/2012.(III. I.) BM rendelet alapján 

felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert a határozat mellékletét 

képező nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

183/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 

Szentgotthárd, Hunyadi utca 3/B fszt. 3. 

szám alatti, 1386/A/16 hrsz.-ú 

üzlethelyiségre 2011. október 21-én 

megkötött és azóta módosított Bérleti 

szerződés 2012. augusztus 1-től történő 

módosításához az előterjesztés 4. számú 

melléklete szerint. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

szerződésmódosításra 2012. augusztus 1. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉSZÜLT:  A Szentgotthárdi Polgármesteri  Hivatalban 

FELELŐS:          Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 


