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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
20/2012. (V. 31.) Önkormányzati rendelet
Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet.
21/2012. (V. 31.) Önkormányzati rendelet
Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértést tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről, valamint egyes tevékenységek tiltott, közösségellenes minősítése tárgyában önkormányzati rendelet.

3.

6.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
104/2012. (V. 16.)

,,A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos,
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése”
című pályázati felhívás.
(kódszám: TÁMOP-5.6.1.B-12/1).

10.

107/2012. (V. 31.)

Egészségügyi Koncepció megvalósulásáról
készített beszámoló.

10.

108/2012. (V. 31.)

Lakáskoncepció felülvizsgálata.

10.

109/2012. (V. 31.)

A Gotthárd-Therm Kft 2011. évi beszámolója.

10.

110/2012. (V. 31.)

Napközis csoportok meghatározása.

11.

111/2012. (V. 31.)

SZOI kérelme álláshely betöltésre.

11.

112/2012. (V. 31.)

Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP
pályázaton való részvétel iránt.

11.

113/2012. (V. 31.)

,,Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.1.11-12/2)
című pályázat benyújtása.

12.
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114/2012. (V. 31.)

A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, átalakítása című pályázati projekt.

12.

115/2012. (V. 31.)

Az ,,idegenforgalmi alap” felhasználása.

12.

116/2012. (V. 31.)

A TISZK Társulási Megállapodás módosítása.

12.

117/2012. (V. 31.)

A diáksport támogatása.

13.

118/2012. (V. 31.)

Intézkedési terv az Önkormányzat pénzügyi
helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján.

13.

119/2012. (V. 31.)

Együttműködési megállapodás Szentgotthárd
Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal
és a Nemzetiségi Önkormányzatok között.

14.

120/2012. (V. 31.)

Nyári gyermekétkeztetés biztosítása.

15.

121/2012. (V. 31.)

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2011.
évi beszámolója.

15.

122/2012. (V. 31.)

Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség javítása pályázat közbeszerzési eljárása.

15.

123/2012. (V. 31.)

VASIVÍZ Zrt üzemeltetési szerződés tervezete
apportált víziközművek üzemeltetésére.

15.

124/2012. (V. 31.)

Szándéknyilatkozat kiadása Szentgotthárd 1631
hrsz ingatlan értékesítéséhez.

15.

125/2012. (V. 31.)

Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás.

16.

126/2012. (V. 31.)

Haszonkölcsönbe adás (Mesics László).

16.

127/2012. (V. 31.)

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a
hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről, valamint a bérlakások ellenőrzéséről.

16.

128/2012. (V. 31.)

Megállapodás véglegesítése
(József A. u. 30.)

16.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és
odaítélésének rendjéről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés i) pontja, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján
a
környezetbarát helyi termékek, helyben
nyújtott
szolgáltatások
és
helyi
hagyományok
népszerűsítésére
és
elismerésére a következőket rendeli el:
1.

§
(1)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: városi testület) a helyi
értékek megőrzése céljából, továbbá a
fenntartható fejlődés minél hatékonyabb
segítése érdekében Zöld Szentgotthárd
címet
(a
továbbiakban:
Cím)
adományozhat, melynek tárgya lehet
a) Szentgotthárdon előállított helyi
termék (a továbbiakban: helyi áru),
b) jellemzően szentgotthárdi szolgáltatás
(a továbbiakban: helyi szolgáltatás),
c) szentgotthárdi hagyomány megőrzése
(a továbbiakban: helyi hagyomány).

(2) A Cím adományozható annak a
természetes személynek, jogi személynek
vagy
jogi
személyiség
nélküli
szervezetnek, amelyik Szentgotthárdon
fejti ki tevékenységét úgy, hogy itt állít
elő olyan helyi árut illetve itt nyújt olyan
helyi szolgáltatást, amelynek előállítását,
értékesítését,
felhasználását
illetve
szolgáltatását környezettudatos szemlélet
jellemzi. A Cím adományozható továbbá
az 1. § (1) bekezdés c) pontja esetén
annak
a
szervezetnek,
amelyik
szentgotthárdi hagyományt ténylegesen
ápol úgy, hogy a hagyományt másokkal
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megismerteti, azt gyakorolja, megőrzése
érdekében
másokat
bevon
a
hagyományőrzésbe.
(3) A Cím a (2) bekezdésben említetteken
túl magának az előállított helyi árunak,
helyi
szolgáltatásnak,
helyi
hagyománynak is adományozható.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) helyi áru: a Szentgotthárdon, a
szentgotthárdi térségben honos vagy itt
megtermelt
alapanyagból,
hagyományos vagy a térségre jellemző
technológiával, eljárással készült nem
nagyüzemi termék, vagy gyáripari
technológiával,
eljárással készült,
mikro- vagy kisvállalkozás által
előállított, feldolgozott termék;
b) helyi hagyomány: a szentgotthárdi
térség történelmi, kulturális öröksége,
néprajzi sajátossága;
c) helyi szolgáltatás: a Szentgotthárdon, a
szentgotthárdi térségben honos vagy itt
megtermelt alapanyagot felhasználva
vagy a hagyományos, illetve a térségre
jellemző technológiával, eljárással
nyújtott szolgáltatás;
d) szentgotthárdi térség: Szentgotthárd
városa, továbbá Szentgotthárd szűkebb
környékének települései, úgymint
Alsószölnök,
Apátistvánfalva,
Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony,
Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves,
Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök,
Szakonyfalu és Vasszentmihály.
3. § (1) A Cím adományozása pályázat
útján történik, az 1. mellékletben foglalt
adatlap kitöltésével és annak ajánlott
levélben a Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd címére való elküldésével.
A
pályázati
kiírást
a
www.szentgotthard.hu weboldalon kell
megjelentetni, egyúttal meg kell küldeni
a szentgotthárdi helyi televízió, a
szentgotthárdi önkormányzati újság, a
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megyei napilap, a Szentgotthárdi Civil
Fórum és a szentgotthárdi térség
önkormányzatai számára. A pályázati
adatlapot
a hivatal.szentgotthard.hu
oldalon kell hozzáférhetővé tenni.
(2) Pályázatot nyújthat be a Cím
várományosa, azaz a helyi áru előállítója,
a helyi szolgáltatás nyújtója, a helyi
hagyomány ápolója; pályázatot nyújthat
be továbbá
a) a szentgotthárdi térség bármely
képviselő-testülete,
b) a szentgotthárdi térség bármely
polgármestere,
c) a városi testület bármely tagja,
d) bármely bírósági nyilvántartásba vett
civil szervezet, amelynek a székhelye a
szentgotthárdi térségben van,
ha helyi árut vagy annak előállítóját,
helyi szolgáltatást vagy annak nyújtóját
vagy helyi hagyományt vagy annak
ápolóját jelöli pályázatával a Címre.
(3) A Cím elnyerésére az 5. §-ban foglalt
kivétellel minden év május 31-ig kell a
pályázatot benyújtani.
4. § A beérkezett pályázatokat a városi
testület júniusi ülésén, zárt ülésen bírálja
el, a Cím viselésére feljogosító oklevelet
az augusztus 20-i városi ünnepség
keretében adja át
5. § A 2012. évben a Címre 2012. július
31-ig lehet pályázni. Ebben az évben a
pályázatokat a városi testület a 2012.
augusztusi ülésén bírálja el, a Cím
viselésére feljogosító oklevél átadására
pedig 2012. szeptember 15-én kerül sor,
a Zöld Szentgotthárd konferencia
keretében. Amennyiben valamely oknál
fogva e rendezvény elmarad, úgy a
városi testület 2012. szeptemberi ülésén
kerül sor a Cím átadására.
6. § (1) A Cím odaítélése határozatlan
időre vagy egy évre történik.
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(2) A határozatlan időre szóló Cím
legkorábban négy év után a városi
testület által felülvizsgálható.
(3) Az egy évre adományozott Cím további
használatához az adományozást követő
évben ismételten pályázni kell.
(4) A városi testület a Címet
visszavonhatja,
ha
a
Cím
adományozásának feltételei már nem
állnak fenn.
7. § A Címet elnyerő a Címet úgy
használhatja, hogy a Cím képi
megjelenítését (a továbbiakban: logó) a
Címet elnyert helyi árun, helyi
szolgáltatáson
vagy
azok
reklámkiadványain,
tájékoztatóin
feltüntetheti,
helyi
hagyománynál
említheti,
nyomtatásban
a
helyi
hagyomány említésekor leírhatja, illetve
a logót feltüntetheti.
8. § A Címet elnyert feladata
a) a logó viselése illetve jól látható
helyen való elhelyezése,
b) a helyi áru, helyi szolgáltatás
színvonalának megőrzése,
c) a helyi áruhoz, helyi szolgáltatáshoz
való folyamatos hozzáférés biztosítása,
d) az áru, a szolgáltatás helyi jellegének
megtartása,
e) helyi hagyomány esetén annak
ápolása, értékének megtartása.
9. § Az évente kiadható Címek száma
nincs korlátozva.
10. § A logó: fűzöld Möbius hurok egyik
szélén élénkzöld szegéllyel körbevesz
egy élénkzöld karikát, melyben fűzöld
betűkkel olvasható a „zöld”, alatta pedig
a „Szentgotthárd” felirat. A logót a 2.
melléklet tartalmazza.
11. § E rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Kihirdetve: 2012. május 31-én.
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(V.

31.)

„Zöld Szentgotthárd Cím
használatára jogosító engedély
iránti
kérelem
(Kérjük,
az
adatlapot
nyomtatott
nagybetűkkel, olvashatóan töltse ki!)
1. Helyi áru, helyi szolgáltatás, helyi
hagyomány
megnevezése:
……………………………
Termelő/cég/szolgáltató/hagyományőrző
neve:
……………………………………………
Címe/Székhelye:
……………………………………………
Telefon: …………………….
Fax:
………………………..
Email:………………………………………
………………..
Honlap:
……………………………………………
…………………………………………
Működési forma:
őstermelő
egyéni vállalkozó
gazdasági
társaság (bt, kft)
egyéb
2. Áru, szolgáltatás típusa:
ipari
termék
kézműipari termék
élelmiszer
szolgáltatás
egyéb:
..………………………
3. Egyéb különleges minősítései (pl.
kiváló magyar élelmiszer, biotermék stb.):
……………………………………………
……………………………........
minősítő
szervezet
neve:
……………………………………………
…………………………..
4.
A cím odaítélését megalapozó ok
(pl. felhasznált természetes alapanyag,
alkalmazott környezetkímélő technológia,
újrahasznosíthatóság
stb.):
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
4. Előállítás, szolgáltatás helyszínének
pontos
címe:
……………………………………………
…
Hol lehet az áruhoz, szolgáltatáshoz
hozzájutni?
.....................................................................
.....
5. Az áru, szolgáltatás, hagyomány múltja:
Hány éve állítja elő? ............ Hány éve
nyújtják e szolgáltatást? …………. Hány
éve foglalkozik a hagyomány ápolásával?
……………….
Foglalkozott vele ezelőtt más is? (Ha igen,
ki
és
mikortól?)
……………………………………
6.
Egyéb
megjegyzések:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
7. Ha mást jelöl a címre, azt milyen
minőségében teszi?képviselő-testület
polgármester
képviselő
civil szervezet
Felelősségem teljes tudatában kijelentem,
hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok
adataim
közzétételéhez
a
szentgotthard.hu
honlapon.
Kelt.: …………………………….
P. H.
Aláírás:………………………………….
Név:………………………………….
Cím:…………………………………….
Nyilvántartási szám:…………………….
ÚTMUTATÓ
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Mielőtt elkezdi az adatok beírását, kérjük,
olvassa el az adatlapot és az útmutatót! Ha
több választási lehetőség van, kérjük, a
megfelelő négyzetekbe tegyen egy x-et. Ha
kevés a hely, egy külön lapon folytassa a
kitöltést, és azt is csatolja az adatlaphoz!
Helyi áru, helyi szolgáltatás, helyi
hagyomány megnevezése: a címkén
szereplő egyedi márkanév, az adott
szolgáltatásnak a szolgáltató honlapján,
kiadványaiban,
árlapján
feltüntetett
megnevezése, a hagyomány térségben
használatos vagy ápolója által használt,
esetleg programfüzetekben feltüntetett
megnevezése.
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A
pályázatot
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
201.. … ...-i zárt ülésén bírálja el.”
2. melléklet a 20/2012.
önkormányzati rendelethez

(V.

31.)

A Zöld Szentgotthárd cím képi
megjelenítése (logó)
„

Személyes adatok: Ha egyéni vállalkozó
vagy őstermelő, a saját nevét és címét adja
meg, a többi esetben a cég, szervezet (a
továbbiakban: cég) adatait! Ha a cégnek
csak telephelye van Szentgotthárdon, akkor
annak a címét adja meg, amennyiben
elérhetők a telephelyen!
Előállítás, szolgáltatás helyszíne: Kérjük,
adja meg a pontos címet vagy helyrajzi
számot!
Hol lehet a termékhez, szolgáltatáshoz
hozzájutni?: Kérjük, írja ide, hol
vásárolható meg (például az előállítás
helyszínén
megvásárolható,
megrendelhető), és adja meg a pontos
címet!
Áru, szolgáltatás, hagyomány múltja: Ha
nem Ön kezdte gyártani a terméket,
nyújtani a szolgáltatást, akkor kérjük, írja a
pontozott vonalra, hogy kitől származott át
Önre (pl. XY, …-i lakos, nagyszülők stb.)
KÉRJÜK, A KITÖLTÖTT ADATLAPOT
SZÍVESKEDJEN
AJÁNLOTT
LEVÉLBEN
VISSZAKÜLDENI A KÖVETKEZŐ
CÍMRE:
Polgármesteri Hivatal
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

”
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 21/2012. (V. 31.)
önkormányzati rendelete az egyes
önkormányzati rendeletek szabálysértést
tartalmazó rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről, valamint egyes
tevékenységek tiltott, közösségellenes
magatartássá minősítéséről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Alaptörvény
32.cikk (2) bekezdésében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX.tv.
143.§
(4)
bekezdés
e./pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés
a./pontjában,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.évi
CLXXXIX.tv.51.§ (4) bekezdésében és a
szabálysértésekről,
a
szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012.évi II.tv. 254.§ (2)
bekezdésében
meghatározott
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feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ A fizetőparkolók működésének és
igénybevételének rendjéről szóló 11/2001.
(III. 29.) önkormányzati rendelet 14.§ (1) –
(2) bekezdése hatályát veszti.
2.§ Az állatok tartásáról szóló 27/1999.
(XII. 16.) önkormányzati rendelet 10. §
(3)- (5) bekezdése hatályát veszti.
3.§ Az ebek tartásáról és tartós
megjelöléséről szóló 29/2000.(III.31.)
önkormányzati rendelet 8.§-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8.§
(1)
Tiltott,
közösségellenes
magatartást tanúsít és 150.000.- Ft-ig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,
aki a rendelet 3.§ (1) bekezdés a./, c./-f./,
h./-j./
pontjában,
a
4.§
(1)-(3)
bekezdésében, valamint a rendelet 7.§ (1)
bekezdésében foglaltakat megvalósítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási
bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét
a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
(3) A rendelet 3.§ (1) bekezdés c./-f./, h./j./ pontja, a 4.§ (1) bekezdésében a
közterületen megvalósított magatartás, a
4.§ (2), (3) bekezdése szerinti tényállás
megvalósulása esetén a közterület –
felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni
bírságot szabhat ki.”
4.§ (1) A helyi környezetvédelem
szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet 8. §-a a
következők szerint módosul:
„8.§
(1)
Tiltott,
közösségellenes
magatartást tanúsít és 150.000 Forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,
aki
a
rendelet
2.§(1),
(8)-(10)
bekezdésében, a 2/A.§ (4) bekezdésében, a
2/C.§ (5) bekezdésében, a 3.§ (2), (8), (9)
bekezdésében, a 6.§-ban az ingatlanok és
közterületek tisztántartására, rendjére
vonatkozó szabályokat megszegi, továbbá
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az, aki a 11.§ (1) bekezdés a./pontjában, a
(2), (4), (5) bekezdésében, a rendelet 11/A.
§ (1) – (2) bekezdésében foglaltakat
megszegi, a zöldterületek fenntartására és
kezelésére vonatkozóan a rendelet 19. §
(1), (2) bekezdését, 20.§ (4)-(6)
bekezdésében, 22.§ (1)-(3) bekezdése
szerinti szabályokat megszegi, valamint aki
a rendelet 24.§ (1) bek. b./ pontjában
foglalt zajvédelmi előírásokat megszegi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási
bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét
a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
(3) A rendelet 2.§ (8), (9) bekezdése, a
2/A.§ (4) bekezdése, a 2/C.§ (5)
bekezdése, a 3.§ (2), (8), (9) bekezdése, a
11/A.§(1), (2) bekezdése, a 20.§ (4)-(6)
bekezdése szerinti tényállás megvalósulása
esetén a közterület – felügyelő 50.000 Ft-ig
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”
4.§ (2) A helyi környezetvédelem
szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet 11/A.§(4), (5)
bekezdése, 23.§ (1), (2) bekezdése, a 29.§
(2) bek. b) pontja hatályát veszti.
5.§ A Szentgotthárd városképe és
történelme szempontjából meghatározó
épített környezet védelméről szóló
23/2000.(VI.29.) önkormányzati rendelet
19.§-a hatályát veszti.
6.§ A települési folyékony hulladék
összegyűjtéséről,
elszállításáról
és
ártalommentes
elhelyezéséről1
szóló
5/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet
14.§ -a hatályát veszti.
7.§
(1)
A
temetőkről
és
a
temetkezésekről szóló 35/2000.(X.26.)
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés
b.) pontja ( „A temető fenntartásával és
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
ellátását a jegyző ellenőrzi. Ennek
keretében: b) a szabályok megszegőivel
szemben szabálysértési eljárást folytathat
le”) hatályát veszti.
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7.§
(2)
A
temetőkről
és
a
temetkezésekről szóló 35/2000.(X.26.)
rendelet 30.§ (1) bekezdése a következők
szerint módosul:
„30.§(1) Tiltott, közösségellenes
magatartást tanúsít és ezért 150.000 Ft-ig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,
aki
a) a temető rendjét megszegi,csendjét
zavarja, a temetőhöz nem illő
magatartást tanúsít, engedély nélkül
gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a
temető tartozékaiban, növényzetében kárt
tesz, szemetel, nem a kijelölt helyen
tárolja, épületeiben a temető tartozékaiban,
növényzetében kárt tesz, szemetel,
nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet,
állatot bevisz,
b) a sírgödröt kifalazza,
c) síremléket bejelentés nélkül lebont,
áthelyez,
d) lezárt temetőben sírboltot épít,
e) bejelentés nélkül végez munkát
7.§
(3)
A
temetőkről
és
a
temetkezésekről szóló 35/2000.(X.26.)
rendelet 30.§ (2) bekezdése a következők
szerint módosul:
„30.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti
közigazgatási
bírság
kiszabásával
kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület
a jegyzőre ruházza át. „
7.§ (4) A temetőkről és a temetkezésekről
szóló 35/2000.(X.26.) rendelet 30.§-a a
következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti tényállás
megvalósulása esetén a közterület –
felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni
bírságot szabhat ki.”
8.§ (1) A városi címer, zászló és a
Szentgotthárd név használatáról szóló
3/1992. (IV.24.) önkormányzati rendelet
5.§ (4) bekezdésének „szabálysértési
eljárás kezdeményezhető, és” szövegrésze
hatályát veszti.
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8.§ (2) A városi címer, zászló és a
Szentgotthárd név használatáról szóló
3/1992. (IV.24.) önkormányzati rendelet
17.§ (1), (2) bekezdése hatályát veszti.
9.§ Az Ipari Park RRT.átmeneti
szabályozási
előírásairól
szóló
19/1995.(V.25.) önkormányzati rendelet
6.§-a hatályát veszti.
10.§ (1) A közterületek használatáról,
rendjéről
illetve
a
közterületek
bontásáról és
helyreállításáról, valamint a különböző
reklámhordozók elhelyezéséről szóló
11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
23.§ (1) bekezdése a következők szerint
módosul:
„23.§ (1) a./ Tiltott, közösségellenes
magatartást tanúsít és ezért 150.000.- Ft –
ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,
aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt
esetekben nem köt hatósági szerződést; e
rendelet 2.§(7) bek-ben foglalt közterület
használati tilalmat megsérti;e rendelet 10.
§ (1) és (3) bekezdésében, továbbá a
20.§(3) – (6) bekezdésében
megfogalmazott szabályokat megszegi; e
rendelet 22.§ (1) bek. b.) pontját megszegi.
b./ A közigazgatási bírság kiszabásával
kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület
a jegyzőre ruházza át.”
10.§ (2) A közterületek használatáról,
rendjéről
illetve
a
közterületek
bontásáról és
helyreállításáról, valamint a különböző
reklámhordozók elhelyezéséről szóló
11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
23.§ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

a.

„23.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti
tiltott,
közösségellenes
magatartásokat
tanúsítókat
a
közterület-felügyelő 50.000,- Ft-ig
terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.
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10.§ (3) A közterületek használatáról,
rendjéről
illetve
a
közterületek
bontásáról és
helyreállításáról, valamint a különböző
reklámhordozók elhelyezéséről szóló
11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
23.§ (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„23.§ (3) A tiltott, közösségellenes
magatartás miatt kiszabott és befizetett
helyszínbírság, illetve a közigazgatási
bírság jogerős megállapítása nem mentesít
a közterület-használati díj fizetési, illetve
helyreállítási kötelezettség alól.”
11.§ (1) A szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése
a következők szerint módosul:
„12.§ (1) Tiltott, közösségellenes
magatartást tanúsít és ezért 150.000.- Ft –
ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,
aki a rendelet 3.§(1), 4.§ (4), 7.§(1),(2)
bekezdésben foglaltakat megszegi,
továbbá a 11.§(1)bekezdés szerinti
szerződéskötési kötelezettségét nem
teljesíti.”
11.§ (2) A szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti
közigazgatási
bírság
kiszabásával
kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület
a jegyzőre ruházza át.”
11.§ (3) A szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet 12.§-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„12.§ A rendelet 3.§(1) bekezdése, 4.§ (4)
bekezdése, 7.§ (1), (2) bekezdése szerinti
tiltott, közösségellenes magatartásokat
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tanúsítókat a közterület-felügyelő 50.000,Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.
Eljárási rendelkezések
12.§ (1)Tiltott, közösségellenes magatartás
miatt nem vonható felelősségre, aki a
cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik
életévét nem töltötte be, aki a cselekményt
az elmeműködésnek a beszámíthatóságot
kizáró kóros állapotában követte el.
(2) Nem vonható felelősségre az sem, aki a
cselekményt a beszámíthatóságot korlátozó
elmeállapotban követte el, ha nyilvánvaló,
hogy ez a körülmény a cselekmény
elkövetését befolyásolta.
13.§
A
tiltott,
közösségellenes
magatartások
miatt
megállapított
helyszínbírságot, kiszabott közigazgatási
bírságot
Szentgotthárd
Városi
Önkormányzat
Egyéb
bevételek
elnevezésű, 11747068-15421481-08800000
számú
számlájára
kell
befizetni
készpénzátutalási megbízáson vagy banki
átutalással, a helyszínbírság kiszabásáról
szóló döntés közlésétől, valamint a
közigazgatási bírság megállapításáról szóló
döntés jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belül.
14.§ (1) A gépjárművel elkövetett tiltott,
közösségellenes magatartás miatt a
helyszíni bírságot a gépjárművezető
távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a
gépjármű forgalmi rendszáma alapján
megállapított üzemben tartó címére kell a
kiszabott összeget tartalmazó készpénz
átutalási megbízást megküldeni.
(2) Ha a gépjármű üzemben tartója a
helyszíni bírság kiszabását nem veszi
tudomásul, az eljárást az egyébként
irányadó rendelkezések szerint kell
lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a
gépjármű üzemben tartójának megküldött
készpénz átutalási megbízáson vagy banki
átutalással a helyszíni bírságot az e
rendeletben meghatározott határidőn belül
nem fizetik meg.

IX. ÉVFOLYAM

5. SZÁM
10

15.§(1) Nincs helye felelősségre vonásnak,
ha a tiltott, közösségellenes magtartás
elkövetése óta hat hónap eltelt .
(2) Az elévülés határidejének kezdő napja
az a nap, amikor a tiltott, közösségellenes
magtartás tényállása megvalósul.
(3) Ha a tiltott, közösségellenes magtartás
jogellenes állapot előidézésével, illetve
fenntartásával
vagy
kötelesség
teljesítésének elmulasztásával valósul meg,
az elévülési határidő mindaddig nem
kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll,
illetve amíg a kötelesség nem teljesül.
(4) A cselekmény elkövetésétől számított
két év elteltével nincs helye felelősségre
vonásnak.
16.§
Nem
lehet
végrehajtani
a
helyszínbírságot, a közigazgatási bírságot,
ha a helyszínbírság közlésétől, a
közigazgatási
bírságot
megállapító
határozat jogerőre emelkedésétől számítva
egy év eltelt.
(2) Az elévülési időbe nem számít be a
közigazgatási bírság esetében a halasztásra
és a részletfizetésre engedélyezett idő.
(3)
Az
elévülést
félbeszakítja
a
végrehajtás iránt tett intézkedés. A
félbeszakítás
napjával
az
elévülés
határideje újrakezdődik. A helyszínbírság
közlésétől, a közigazgatási bírságot
megállapító
határozat
jogerőre
emelkedésétől számított két év elteltével
nincs helye végrehajtásnak.
17.§ Ezen rendelet kihirdetését követő
napon
lép
hatályba;
a
tiltott,
közösségellenes magatartásra vonatkozó
szabályokat a rendelet hatályba lépését
követően megvalósított jogsértések esetén
kell alkalmazni.
Kihirdetve: 2012. május 31-én.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
104/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:

2012. MÁJUS 30.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
pályázatot nyújtson be „A bűnmegelőzés
szempontjából
kiemelten
fontos,
bűnelkövető
vagy
bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és
fiatalkorúak segítése” (kódszám: TÁMOP5.6.1.B-12/1) c. pályázati felhívásra az
előterjesztésben
meghatározott
célok
megvalósítására.
Határidő: 2012. május 18.
Felelős:
Huszár Gábor polgármester
Takáts József főmérnök
Dr. Gábor László irodavezető
Dr. Simon Margit igazgató
107/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd város
Egészségügyi
Koncepciójának
megvalósulásáról készített beszámolót az
Előterjesztés szerinti formában megismerte
és elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Huszár Gábor polgármester

108/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Lakáskoncepció felülvizsgálatáról szóló
beszámolót elfogadja.
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Lakáskoncepcióját az Előterjesztés 2.
számú
mellékletben
található
módosításokkal kiegészíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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hogy
engedélyezze
a
csoportlétszám túllépését.

Műszaki Iroda
109/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a Gotthárd-Therm
Kft 2011. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját
elfogadja, és egyben
hozzájárul a 2011. évi 230.585 ezer forint
mérlegszerinti veszteség következő évekre
történő elhatárolásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit ügyvezető igazgató
110/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási
Intézmény
szentgotthárdi
napközis
csoportjainak számát az alábbiak szerint
javasolja meghatározni a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
számára:
1.1. SZOI Általános Iskola Arany János
1-4. Évfolyam: 15 csoport normál tantervű
+ 1 csoport eltérő tantervű,
1.2. SZOI Általános Iskola Széchenyi
István 5-8. Évfolyam: 1 csoport.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gábor László irodavezető
Balogh Éva igazgató
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Szentgotthárd és
Kistérsége Oktatási Intézmény napközis
csoportjai estében 4 csoportban (6., 9., 10.
és 12. csop.) 2012. szeptember 01-jétől
javasolja a fenntartó Szentgotthárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak,
Projekt megvalósítás:
Év.
2012.
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maximális

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Gábor László irodavezető
Balogh Éva igazgató
111/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a
fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és
Kistérsége Oktatási Intézmény nyugdíjazás
miatt megüresedő álláshelyére 2 fő
gyógypedagógus szakember felvételét
engedélyezze 2012. szeptember 01.
időponttól, azzal, hogy az álláshelyek
betöltése plusz pénzügyi fedezetet nem
igényel.
Határidő: az álláshelyek betöltésére: 2012.
szeptember 01.
Felelős: Balogh Éva igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
112/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
mint a Móra Ferenc Városi Könyvtár
fenntartója hozzájárul, hogy az intézmény
a Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében ” című,
TÁMOP-3.2.12-12/1 kódszámú pályázatra
konzorciumban a Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtárral támogatási kérelmet nyújtson
be. A Képviselő-testület a pályázat
megvalósítására,
illetve
fenntartására
vonatkozó adatokat az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

Projekt teljes költsége (Ft)
Támogatás
Önerő
0,-

Önerő forrása
0.-

-
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850.000,- Ft
850.000,- Ft

0.0.-

Fenntartási költség
Plusz fenntartási költség nem
jelentkezik!

Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására:
2012. május 31.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
nyilatkozik arról, hogy
az 1.) pontban meghatározott
pályázat megvalósítását támogatja, illetve
a fenntartási időszakra vonatkozóan
a szolgáltatási tevékenység folytatását
szervezeti átalakítás esetén is garantálja,
az ötéves fenntartást vállalja és nem
hoz olyan döntést, amelynek a jelzett
projekt vonatkozásában a fenntartási
kötelezettség biztosításának lehetőségét
akadályozná.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
113/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde fejlesztésére a
Szentgotthárd város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be
„Az Óvodafejlesztés” (kódszám: TÁMOP3.1.11-12/2) c. pályázati felhívásra, az
előterjesztésben foglaltak szerint és azzal,
hogy a projekt megvalósítása és fenntartása
nem jelent költséget a fenntartó számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető
Kovács Tiborné igazgató
114/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:

Fenntartás forrása

-

1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás által a „Szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
(NYDOP-5.1.1./B-11)
felhívásra
a
bölcsőde épületének felújítására benyújtott
pályázati projekt megvalósításához – a
277/2011.
számú
határozatában
meghatározott összegeken túl – további
273.000,- Ft összeget biztosít a 2012. évi
költségvetés általános tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi
irodavezető
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
1.) pontban meghatározott pályázati
projekt
Támogatási
Szerződésének
aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László irodavezető
115/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület kérelmét támogatja
és az RTL Klub „Törzsutas” című utazási
magazinjában
való
szereplésének
költségét, azaz bruttó 127.000,- forintot
biztosítja számára az Önkormányzat 2012.
évi „idegenforgalmi alapja” terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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116/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Vas
Megyei
Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Megállapodásának
módosításait,
az azokkal egységes
szerkezetbe
foglalt
változatát
az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester /
elnök
Dr. Gábor László irodavezető
2)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Vas
Megyei
Szakképzés-szervezési
Társulás 2012. évi költségvetését az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerint
elfogadja azzal, hogy annak fedezete a
2011.
évben
befolyt
szakképzési
hozzájárulás (SZAHO).
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester /
elnök
117/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
2012. évi költségvetésén belül a „Verseny
és élsport” előirányzatról 250.000,- forintot
a „diáksport” számára csoportosít át azzal,
hogy ezt az átcsoportosított összeget 2012.
szeptemberétől
a
sakk
utánpótlás
nevelésével
kapcsolatosan
kell
felhasználni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi
irodavezető

2012. MÁJUS 30.
118/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló
számvevőszéki jelentés alapján elkészített
Intézkedési Tervet az 1. számú melléklet
alapján az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
Az 1. számú melléklet szerinti Intézkedési
terv 1./ a.) pontjában a határidő: 2012.
szeptemberi képviselő-testületi ülés, illetve
2013. évi költségvetés tervezése.
Az 1./ f.) pontban havi és féléves
beszámolási kötelezettséggel tartoznak a
társaságok.
Az 1./ h.) pontban a határidő: a 2012.
júniusi testületi ülés és azt követően
folyamatos, valamint ,,a kötelezettségeit, a
kötelezettségvállalásait
s
azok
finanszírozási forrásait.” szövegrésszel
záródik a h.) pont.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
1. számú melléklet
INTÉZKEDÉSI TERV
1.
a) Folyamatosan figyelni szükséges
a bevétel növelési lehetőségeket szervezeti
átalakítások, esetleges vagyonértékesítések
révén. A takarékos gazdálkodás érdekében
mindent meg kell tenni, csak az indokolt
működési kiadásokat lehet teljesíteni. Nagy
hangsúlyt kell fektetni a kinnlevőségek
behajtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. szeptemberi képviselőtestületi ülés, illetve 2013. évi költségvetés
tervezése
b) A folyószámla hitel hosszú távú
kötelezettséggé történő átalakításának jogi
lehetőségét meg kell vizsgálni, tekintettel a
Stabilitási törvény 10.§-ban foglalt
előírásokra..

IX. ÉVFOLYAM

5. SZÁM
14

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés
c)
Az
adósságszolgálat
teljesítése
érdekében meg kell vizsgálni az egyensúlyi
tartalék képzésének lehetőségét.
Felelős: Polgármester
Határidő:
2013.
évi
költségvetési
koncepció tervezése
d)
Az
önként
vállalt
feladatok
fenntarthatóságát át kell tekinteni a
kötelező
önkormányzati
feladatok
elsődlegességének biztosítása érdekében.
A megoldási javaslatot ismertetni kell a
Képviselő-testülettel. Szükség esetén a
gazdasági program módosítását is el kell
végezni.
Felelős: Polgármester
Határidő:
folyamatos,
2013.
évi
költségvetési koncepció tervezése
e) Továbbra is működtetni szükséges a
kontrollrendszert valamennyi intézmény
vonatkozásában.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
f.) Az Önkormányzat gazdasági társaságai
pénzügyi
helyzetének
figyelemmel
kísérése érdekében a társaságok a
továbbiakban is
havi és
féléves
beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
Továbbra is működtetni szükséges a
kontrollrendszert. A gazdasági társaságok
pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében
intézkedési tervet kell készíteni, melyet a
Képviselő-testülettel ismertetni kell.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos, intézkedési terv:
2012.szeptemberi testületi ülés
g) Meg kell vizsgálni a folyamatban lévő
beruházásokkal
kapcsolatos
kötelezettségek átütemezésének jogi-,
pénzügyi lehetőségeit. Elnyert pályázatok
esetében
vizsgálni
kell
az
adósságszolgálati
kötelezettségeket,
valamint a pályázatban előírt fenntartási
kötelezettséget.
Az
önkormányzati
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kötelező feladatok ellátása, ill. az
önkormányzat
működőképességének
fenntartása érdekében szükség esetén
kezdeményezni kell az átütemezést.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos, elnyert pályázatok
esetében: 2012.augusztusi testületi ülés
h) A Képviselő-testületnek havonta három
évre kitekintően be kell mutatni az
Önkormányzat
kötelezettségeit,
a
kötelezettségvállalásait
s
azok
finanszírozási forrásait.
Felelős: Polgármester
Határidő: a 2012. júniusi testületi ülés és
azt követően folyamatos
2.
Az Önkormányzat zárszámadás
előterjesztésében be kell mutatni az
eszközök elhasználódása, amortizációja
mekkora forrást igényel.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: soron következő (2012. évi)
zárszámadás
3.
A Gotthard-Therm Kft részére
adott készfizető kezességvállalással történt
túlterjeszkedés kapcsán – Ötv 80.§(3) az
Önkormányzat felelőssége nem haladhatja
meg vagyoni hozzájárulása mértékét –
személyes felelősséget ki kell vizsgálni.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés
4.
Az
adósságot
keletkeztető
kötelezettség
vállalásokról
szóló
Képviselő-testületi
előterjesztések
a
jövőben
tételesen
tartalmazzák
a
visszafizetések forrásait, a kamat-,
árfolyam
változások
hatásait,
visszafizetések,
kezességvállalások
kockázatait. Félévente tájékoztatni kell a
Képviselő-testületet a teljes futamidőre
várható kamat- és tőkefizetés kötelezettség
alakulásáról.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: folyamatos
119/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nemzetiségi
Önkormányzatokkal
kötendő
az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
„Együttműködési
Megállapodást”
elfogadja és felhatalmazza a polgármester,
hogy azt az Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: 2012. június 01.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
120/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rászoruló gyermekek nyári étkeztetését
2012.06.18-tól
2012.08.31-ig
terjedő
időszakban 44 munkanap időtartamban, a
költségvetés működési pályázati alap keret
terhére biztosítja, maximálisan 265.760,Ft
összegben.
Amennyiben
az
önkormányzat a minimálisan garantált %os támogatási összegnél magasabb mértékű
támogatásban részesül, úgy ezen összeg
ennek megfelelően csökken.
2.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert,
hogy a pályázat elnyerése esetén az 1.)
pontban
meghatározott,
maximális
önkormányzati saját forrás figyelembe
vételével kössön szerződést Nagy Bálint
László egyéni vállalkozózóval (Club-3
Étterem Kávéház 9970 Szentgotthárd,
Mártírok u. 1.) a gyermekétkeztetés
2012.06.18-től
2012.08.31-ig
terjedő
időszakban történő biztosítására 44
munkanap
időtartamban,
540,Ft/gyermek/nap összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatósági és Okmányiroda
121/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
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1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
2011. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját 75.770.000.- Ft mérleg
főösszeggel, 3.202.000.- Ft mérleg szerinti
eredménnyel az előterjesztés szerint
elfogadja.
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az Önkormányzati
Közszolgáltató
Vállalat
2011.
évi
3.201.680.- Ft mérleg szerinti eredményét
eredménytartalékba helyezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Vass József igazgató
122/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a KEOP-2009-1.3.0
„Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőség-javítása” című pályázat II.
megvalósítási szakaszának kivitelezési
munkálataihoz
csak
a
pályázat
benyújtásakor vállalt önrésszel, azaz
10.658,- eFt-al tud hozzájárulni, vállalva,
hogy ez esetben a projekt esetleg nem lesz
megvalósítható.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás irodavezető
123/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt-be
apportált víziközművek vonatkozásában az
előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt
üzemeltetési szerződés tervezetét elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás irodavezető
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124/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Szentgotthárd 1631
helyrajzi számú ingatlant értékesítésre kijelöli;
az Önkormányzat vagyonáról szóló többször
módosított
4/2001.(II.1.)
önkormányzati
rendelet 15.§. (1) bekezdése szerint eladásra
meghirdeti és a törvényi előírásoknak
megfelelő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
értékesíti azzal, hogy a területen minimum
5000 m2-es ipari jellegű csarnokot kell
megvalósítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

125/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz,
hogy az Önkormányzat által meghirdetett
Közösségi kertek program keretében a
Polgári törvénykönyv szerint szabályozott
haszonkölcsönbe
adás
alapján
a
szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú
ingatlanokra
vonatkozóan
megkötött
Haszonkölcsön
szerződésben
a
haszonkölcsönbe vevő felek közé Takács
Arnold 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 33.
sz. alatti lakos felvételre kerüljön.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
126/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a szentgotthárdi 3501 hrsz-ú, 3780
m2 területű, a 3224/1 hrsz-u 5115 m2
területű és a 3214 hrsz-ú, 4070 m2 területű
beépítetlen terület megnevezésű belterületi,
továbbá a 0722/36 hrsz-ú, 2005 m2
területű, szántó művelési ágú, és 1/3
részarányban tulajdonában álló 036/103
hrsz-ú 6027 m2 területű szántó és gyep
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művelési ágú külterületi ingatlanokra
vonatkozóan
Mesics
László
9900
Körmend, Szent Imre herceg u. 40. sz.
alatti lakossal haszonkölcsön szerződés
kerüljön megkötésre. Felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására azzal, hogy
Mesics László köteles a jó gazda
gondosságával művelni a területeket,
művelési
és
kártevő
mentesítési
kötelezettségének köteles eleget tenni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
127/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és
vízdíjhátralékáról
és
a
hátralékok
behajtásáról tett intézkedésekről valamint a
bérlakások
ellenőrzéséről
készített
beszámolót
megismerte,
az
abban
foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
128/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a Szentgotthárd,
József A. u. 30. alatti ingatlan
hasznosítására
kötendő
megállapodás
kapcsán hozzájárul az előterjesztés 1.
számú mellékletét képező megállapodás
Önkormányzat részéről történő aláírásához
azzal, hogy biztosítékként a 3.1. pontban
bruttó 25 millió Ft összeget kell
meghatározni és a megállapodást ebben a
módosított
formában
kell
aláírni.
Amennyiben a szerződés június végéig
nem köttetik meg a terület hasznosítására,
új pályázat kerüljön kiírásra.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
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