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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

11/2012. (III. 30.) Önkormányzati rendelet  

                                               A helyben központosított közbeszerzésekről szóló  3. 

    7/2011. (II. 24.) Önkormányzati rendelet módosítása. 

 

12/2012. (III. 30.) Önkormányzati rendelet  

                                               A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak köz-  4. 

    szolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

    8/2002. (II. 28.) Önkormányzati rendelet módosítása. 

 

13/2012. (III. 30.) Önkormányzati rendelet  

                                                A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.)                     5. 

                                                Önkormányzati rendelet módosítása. 

 

14/2012. (III. 30.) Önkormányzati rendelet  

                                                A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) 6. 

    Önkormányzati rendelet módosítása. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

54/2012. (III. 8.)  Városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása,  7. 

    Városfejlesztő cég létrehozása. 

 

57/2012. (III. 30.)  Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműkö- 7. 

    dése – beszámoló a 2011. évi munkáról, tapasztala- 

    tokról, lehetőségek a 2012. évben, 2012. évi cselek- 

    vési terv kidolgozása. 

 

58/2012. (III. 30.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi  8. 

    külkapcsolati terve, külkapcsolatok várható bővülése. 

    A 2011. évi külkapcsolatok tapasztalatai. A testvérvá- 

    rosi kapcsolatok áttekintése, pályázati lehetőségek. 

 

59/2012. (III. 30.)  Röntgengép beszerzése a fogászati alapellátáshoz II. 8. 

 

60/2012. (III. 30.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 8. 
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    térítési díjai 2012. 

 

61/2012. (III. 30.)  Bölcsődei gondozás térítési díjának meghatározása.  8. 

 

62/2012. (III. 30.)  Pályázati lehetőség az Óvoda felújítására.   9. 

 

63/2012. (III. 30.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP  9. 

    pályázaton való részvétel iránt. 

 

64/2012. (III. 30.)  A 2012. évi képviselő-testületi, állandó bizottsági mun- 10. 

    katerv módosítása. 

 

65/2012. (III. 30.)  Együttműködési megállapodás jóváhagyása.  10. 

                                                (Tűzoltóság elhelyezésére) 

66/2012. (III. 30.)  Szentgotthárd című lap helyzete.    10. 

 

67/2012. (III. 30.)  Beszámoló a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon 11. 

    program végrehajtásáról. 

 

68/2012. (III. 30.)  Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi  11. 

    Együttműködési Csoportosulás létrehozása. 

 

69/2012. (III. 30.)  Egészségre nevelő és szemléletformáló programok  12. 

    megvalósítása. 

 

70/2012. (III. 30.)  ,,Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség- 12. 

    javítása” pályázat közbeszerzési eljárása. 

 

71/2012. (III. 30.)  2012. évi közbeszerzési terv, közbeszerzési szabályzat 12. 

    módosítása. 

 

72/2012. (III. 30.)  Eladási ár meghatározása (3214 hrsz-ú ingatlan).  13. 

 

73/2012. (III. 30.)  Megállapodás előkészítése. 

                                                (József A. u. 30.)                        13. 

 

74/2012. (III. 30.)  Lakáscélú támogatási kérelem.    13. 

 

75/2012. (III. 30.)  Nyilvános WC működtetése.     13. 

 

76/2012. (III. 30.)  Oktatási intézmények 2012/2013. tanévben indítható 14. 

    csoportok száma, illetve ezek maximális létszámának 

    meghatározása. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

11/2012. (III. 30.) önkormányzati 

rendelete 

A helyben központosított 

közbeszerzésekről szóló 7/2011. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, és a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt) 23. § (5) 

bekezdésének felhatalmazása alapján a 

következő rendeletet alkotja: 

1.§ A központosított közbeszerzésekről 

szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban Rendelet) 

Preambuluma a következők szerint 

módosul: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében,  és a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt) 23. § (5) 

bekezdésének felhatalmazása alapján a 

következő rendeletet alkotja:” 

 

2.§ (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„A rendszerben részt vevő szervezetek az 

alábbiakban felsorolt költségvetési 

szervek: 

Polgármesteri Hivatal 

 

9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11. 

6. § (1) bek. b) 

III. Béla Szakképző Iskola 

és Kollégium 

 

9970 Szentgotthárd, 

Honvéd út 10. 

6. § (1) bek. b) 

Rendelőintézet 

Szentgotthárd 

 

9970 Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 18. 

6. § (1) bek. b) 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 

 

9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 2. 

6. § (1) bek. b) 

 

3.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Árubeszerzések közül:  

a.) irodaszer 

b.) irodai papíráru 

c.) irodatechnikai kellékanyagok 

d.) informatikai eszközök, ideértve a 

szoftvereket is 

e.) irodatechnikai eszközök, 

berendezések 

f.) higiéniai papíráruk  

g.) tisztítószerek, takarítószerek  

h.) bútorok 

i.) villamos energia 

j.) gázenergia 

k.) a fentiekben nem megjelölt olyan 

árubeszerzés, melynek becsült értéke eléri 

vagy meghaladja a mindenkori 

közbeszerzési értékhatárt.” 
 

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

a következő rendelkezés lép: 

 

„Szolgáltatás megrendelések közül: 
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a.) Karbantartási és javítási szolgáltatások  

b.) Szárazföldi szállítási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását  

c.) Távközlési szolgáltatások 

d.) Pénzügyi szolgáltatások 

e.) Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 

f.) könyvvizsgálói szolgáltatás 

g.) Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési 

szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő 

tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző 

szolgáltatások 

h.) Reklámszolgáltatások 

i.) Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 

j.) Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások. 

k.) étkeztetési szolgáltatás 

l.) Őrzés védelmi szolgáltatás 

m.) egészségügyi és szociális szolgáltatások 

n.) közterületi parkok, zöldterületek gondozása 

o.) a fentiekben nem megjelölt olyan szolgáltatás, melynek becsült értéke eléri vagy 

meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárt.” 
 

 

4.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata 

ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 

szervezetként (továbbiakban feljogosított 

szervezet) Szentgotthárd Város 

Polgármesteri Hivatalát jelöli ki. A jegyző 

jogosult a rendelet hatályba lépését követő 

öt munkanapon belül kijelölni azon 

személy(eke)t, akik a rendszer 

működtetéséért felelősek” 
 

2.)  A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 

„A feljogosított szervezet e tevékenysége 

keretében a közbeszerzések szakszerű 

lebonyolítása érdekében a felhívás és 

dokumentáció előkészítésébe, illetőleg - 

választása szerint - a közbeszerzési eljárás 

további lefolytatásába a Közbeszerzések 

Tanácsa által vezetett névjegyzékben 

szereplő, hivatalos közbeszerzési 

tanácsadót jogosult bevonni.” 

 

5.§ (1) A Rendeletnek jelen rendelettel 

nem érintett része változatlanul 

érvényes. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszíti.  

 

Kihirdetve: 2012. március 30-án. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

12/2012. (III. 30.) önkormányzati 

rendelete 

A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

8/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott  

feladatkörében eljárva a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény ( a továbbiakban Kttv. ) 234. § 

(3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) 

bekezdésében  és a 237. §-ában  kapott 
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felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő–testületének 

A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( 

a továbbiakban: R. ) preambuluma a 

következők szerint módosul: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény ( a továbbiakban Kttv. ) 234. § (3)- 

(4) bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében  

és a 237. §-ában  kapott felhatalmazás 

alapján,  valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott  

feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 

alkotja” 

 

2.§ A R. 1. § (2) bekezdése  („ A rendelet 

6.§. (1) bekezdésben meghatározott szociális 

juttatások azon nyugállományú köztisztviselőket, 
ügykezelőket illeti meg, akik a Hivatalból kerültek 

nyugállományba”) hatályát veszti. 

3.§ A R  II. fejezete („II. A nyugállományú 

köztisztviselők,ügykezelők támogatásával 

kapcsolatos szabályok”)  hatályát veszti. 
4,§ (1) A R  9. § -a a következők szerint 

módosul:  

 

„9. §  A Hivatal irodavezetői kinevezéssel 

rendelkező köztisztviselője alapilletménye 

10% 

-ának megfelelő mértékű vezetői 

illetménypótlékra jogosult.” 

 

 (2) A R  9. § -a a következő (9a) 

bekezdéssel egészül ki:  

                     „(9a) A szervezeti tagozódáshoz igazodó 

belső szervezeti egységek vezetésére adott 

vezetői kinevezésnél a Kttv. 236. § (5) 

bekezdés c) pontjában meghatározott 

osztályvezetői szintnek a Hivatalban az 

irodavezető részére adott vezetői kinevezés 

felel meg.” 

 

5.§ A R  10. §.(2) bekezdése („(2) A 

Hivatalban foglalkoztatott ügykezelő alapilletménye 

10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre 

jogosult.”  )  hatályát veszti. 
 

6.§ A R. 10.§ (1) bekezdése így módosul: 

„10.§(1) Illetménykiegészítés: A Hivatal 

köztisztviselője 2012. december 31-ig  

- felsőfokú iskolai végzettség esetén 

alapilletménye 10 %-ának, 

- középiskolai végzettség esetén 

alapilletménye 10 %-ának megfelelő 

mértékű 

illetménykiegészítésre jogosult.” 

 

7.§ (1) A R. egyebekben nem változik. 

(2) E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba azzal, hogy 

rendelkezéseit 2012. március 1. napjától 

kell alkalmazni. E rendelet a 

kihirdetését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Kihirdetve: 2012. március 30-án. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő–testületének 13/2012. (III. 30.) 

rendelete a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III. 29) önkormányzati rendelet 

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 Önkormányzata 

Képviselő – testületének a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet  (továbbiakban R.) 

preambuluma helyébe a következő 

preambulum lép: 

„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 
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feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el” 

 

2.§ A R. 1.§ (2) helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„1. § (2) E rendeletben meghatározott 

feladatokat és hatásköröket: 

a) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületének 

döntése értelmében átruházott hatáskörben 

az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottság (továbbiakban: 

Bizottság), 

b) a Polgármesteri Hivatal Műszaki 

Irodája (továbbiakban: műszaki iroda), 

c.) az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat (továbbiakban: ingatlankezelő) 

gyakorolja.” 

 

3.§ A R. 2/A.§. (1) bekezdése helyébe az 

alábbi szövegrész lép:  

 „2/A § (1) A szociális helyzete alapján 

jogosult az önkormányzati lakásra az: 

akinek a családjában- a vele együtt költöző 

illetve közös háztatásban élő családtagokat 

számítva- az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem nem haladja meg a 

68.630.-Ft-ot és a vele együtt költöző  

családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű 

személygépkocsival nem rendelkeznek, 

kivéve a külterületi és a haszonélvezettel 

terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha 

a vagyontárgyak együttes értéke a 

2.500.000-Ft-ot meghaladja.” 

 

4.§ (1) A R. egyebekben változatlanul 

érvényes. 

 

(2) Ez a rendeletmódosítás kihirdetése 

napján lép hatályba és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2012. március 30-án. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 14/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 

15/1995. (IV. 27.) önkormányzati 

rendelet 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 

Önkormányzata Képviselő a lakbérek 

megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rendelet) preambuluma a következők 

szerint módosul: 

’ 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 

44/A. §. (2) bekezdésében és az 

Önkormányzatokról szóló 1990. LV. Tv. 

16. §. (1) bekezdésben meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:” 

 

2.§ A Rendelet 4. §. (1) bekezdése 

helyébe a következő szöveg lép: 

 

„(1) Szociális alapon bérbe adott 

lakások esetén a havi lakbér általános 

mértéke 155.- Ft/m
2
, ha az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg 

a 68.630.-Ft-ot.  

 

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

helyébe a következő szöveg lép: 

„4.§ (2) Költségelven bérbe adott 

lakások esetén (amennyiben az egy főre 

jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja 

a 68.630.-Ft-ot), a havi lakbér általános 

mértéke a következő korrekciókkal 

módosul: 
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Amennyiben a jövedelmi határok 

a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket 

meghaladják 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti 

lakbérhez képest: 

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 % 

10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 % 

Több, mint 20.000.-     Ft-tal  100 % 

 

3.§ (2) A  Rendelet  4.§. (4) bekezdése 

helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„4.§ (4) A piaci viszonyok szerint 

bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori 

általános lakbér korrekciókkal számított 

mértékének 5-szörös összegével azonos. A 

35 év alatti fiatal házasok, gyermeket 

egyedül nevelők és az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

esetében a piaci alapon megállapított 

bérleti díj a mindenkori általános lakbér 

korrekciókkal számított mértékének 3-

szoros összegével azonos, ha az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

125.325.-Ft-ot.” 

 

4.§ (1) A Rendelet egyebekben 

változatlanul érvényes. 

 

(2) Ez a rendeletmódosítás kihirdetése 

napján lép hatályba és a kihirdetését 

követő napon hatályát veszíti. 

 

Kihirdetve: 2012. március 30-án. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

54/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete a városfejlesztési 

feladatok koordinálására, a városfejlesztési 

pályázatokon való indulásra illetve a 

pályázatokban való részvétel előkészítésére 

a 100%-os tulajdonát képező Gotthárd–

Therm Kft-t bízza meg azzal, hogy a 

megbízott szervezettel megbízási 

keretszerződést kell kötni a jelen 

Előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 

tartalommal. A Képviselő-testület 

felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert 

az ilyen tartalommal elkészített 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

57/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat és a civil szervezetek 

együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban 

végzett 2011. évi munkáról, megszerzett 

tapasztalatokról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésre: Szép Renáta titkársági 

ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és a Szentgotthárdi Civil 

Fórum 2012. május 1-jétől 2013. április 

30-ig szóló közös cselekvési programtervét 

az Előterjesztés 1. melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László elnök 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2012. évi Civil Alap 

Szabályzatát az Előterjesztés 2. 

mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil 

referens 
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civil szervezetek vezetői 

településrészi önkormányzatok elnökei 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Előterjesztés 3. 

mellékletben található Támogatásigénylő 

lap tartalmát jóváhagyja a Civil Alapból 

való igénylés feltételeként azzal, hogy a 

rajta található tájékoztató szöveget 

elbírálási időszakonként aktualizálni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta titkársági ügyintéző, 

civil referens 

 

58/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2011. évi 

külkapcsolati terv végrehajtásáról szóló 

beszámolót és az Előterjesztés melléklete 

szerint az Önkormányzat 2012. évi 

külkapcsolati tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt és a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesületet, hogy egy, az Európa a 

polgárokért program keretében a 2013. évi 

Szentgotthárdi Történelmi Napok alatt 

megrendezendő testvérvárosi találkozóhoz 

programtervet és előzetes 

költségkalkulációt tartalmazó előterjesztést 

készítsen legkésőbb a 2012. májusi 

képviselő-testületi ülésre. 

 

Határidő az előterjesztés elkészítésére: 

2012. május 21. 

Felelős: Dr. Krajczár Róbert, a Jogi és 

Koordinációs Iroda vezetője 

Tieger Gábor pályázati ügyintéző 

Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület elnöke 

 

59/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja, hogy az I. 
és II. fogorvosi körzethez fogászati 
röntgenkészüléket kell beszerezni (üzembe 
helyezéssel, engedélyezéssel), amelyhez 
legfeljebb bruttó 1.000.000,- forintot 
biztosít a 2012. évi költségvetés általános 
tartalék és az intézményi üzemeltetési 
elkülönített keret terhére azzal, hogy az I. 
és II. fogorvosi körzetet ellátó vállalkozó 
fogorvosok a gép működtetéséhez 
karbantartási szerződést kötelesek kötni. 
 
Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető 

Főorvos 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

Dr. Gábor László irodavezető 

Dr. Bedics Katalin fogorvos 

Dr. Csuka János fogorvos 

 

60/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjára vonatkozó javaslatokat az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte és egyetért azzal, hogy - a 

fenntartó Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának egyező véleménye esetén – a 

mellékletben szereplő térítési díjak 

kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 

2012. áprilisi testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester 

Dr. Gábor László irodavezető 

 

61/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2012. évben a SZEOB Tótágas Bölcsőde 

intézményegység által biztosított 

gyermekek napközbeni ellátása kapcsán a 

fenntartó Kistérségi Társulásnak javasolja: 
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1.1.   1485,- Ft/nap/gyermek 

szolgáltatási önköltség meghatározását, 

1.2.   az 1. számú mellékletben foglaltak 

szerinti intézményi térítési díj és 

kedvezmények meghatározását, 

1.3.    2012. május 01. időponttól 

alkalmazva, 

1.4. azzal, hogy az előre befizetett 

személyi térítési díjból az érintett gyermek 

hiányzása esetén nem jár vissza a napi 

gondozási díj, de annak összege a 

következő hónap térítési díj összegébe 

beszámítható, ha a gyermek 

távolmaradását a szülő bejelentette, 

1.5. azzal, hogy az ebből származó 

bevételt az intézmény a bölcsődei 

játszókert fejlesztésére fordíthassa a 2012. 

évben,  

1.6. azzal, hogy a személyi térítési 

díj megállapításának alapját a munkáltatói 

igazolás és a lakásfenntartási költségeket 

igazoló bizonylatok képezzék. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

1.) pontban meghatározottakat azzal 

fogadja el, hogy - a fenntartó Kistérségi 

Társulás döntését követően – a gyermekek 

napközbeni ellátásának intézményi térítési 

díját a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 

gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 

30.) önkormányzati rendeletében is 

szabályozni szükséges. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 

2012. áprilisi testületi ülés 

Felelős:Huszár Gábor polgármester / elnök 

Dr. Gábor László irodavezető 
 

62/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM 

rendelete, az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 

központosított előirányzatból származó 

támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló kiírásra javasolja a 

fenntartó Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa számára, hogy a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Játékvár Óvodája (Szentgotthárd, Kossuth 

L. u. 14.) vonatkozásában négy gyermek 

csoportszoba teljes felújítására 

(nyílászárók, radiátorok cseréje, 

világítás-korszerűsítése), és a hozzájuk 

tartozó gyermekmosdók- (nyílászárók, 

radiátorok, víz-, fűtés-világosítás 

korszerűsítés kompletten), illetve 4 db 

gyermeköltöző felújítására pályázatot 

nyújtson be. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2012. 

április 2. 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

biztosítja a SZEOB Játékvár Óvoda 

előterjesztésben szereplő felújítására 

benyújtandó, az 1.) pontban meghatározott 

pályázathoz szükséges önrészt - maximum 

5.779.993,- forintot - a 2012. évi 

költségvetésben szereplő pályázati alap 

terhére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető 

Huszár Gábor polgármester 

 

63/2012. 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 

„Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat 

nem formális és informális képzési 

szerepének erősítése az élethosszig tartó 

tanulás érdekében” című, TÁMOP-

3.2.4.A-11/1  kódszámú pályázati ablakra 

támogatási kérelmet nyújtson be . 

Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 

2012. április 30. 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Molnár Piroska igazgató 
 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nyilatkozik arról, hogy 

- a projektben vállalt 

tevékenységeket elviekben támogatja, 

illetve 

- 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 
 

64/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 308/2011. számú 

határozatának mellékletében elfogadott 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2012. évi 

munkatervét és a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának 2012. évi munkatervét azzal 

módosítja, hogy a „Beszámoló 

Szentgotthárd Város idegenforgalmi 

feladatainak ellátásáról, Szentgotthárd 

Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 

2010-2012. program végrehajtásáról. A 

program felülvizsgálata, aktualizálása.” 

című napirendet a 2012. áprilisi Képviselő-

testületi és Bizottsági ülésén tűzi 

napirendre. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Gábor László irodavezető 

 

65/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata – 

Opel Szentgotthárd Kft – Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmend 

között az Opel Szentgotthárd Kft 

telephelyén tűzoltóság elhelyezéséről szóló 

Együttműködési Megállapodás 

polgármester általi aláírásához. 

 

Határidő: az aláírásra azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

66/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

lapját 8 oldal esetén (4 oldal ff + 4 oldal 

color), 10 oldal esetén (6 oldal ff + 4 oldal 

color), 10 oldal esetén (4 oldal ff + 6 oldal 

color) és 12 oldal esetén (8 oldal ff + 4 

oldal színes) kívánja kiadni, így a meglévő 

megállapodás ennek megfelelő 

módosítására felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert. E lehetőségek közül Huszár 

Gábor polgármester saját hatáskörében 

lapszámonként jogosult dönteni. A 

Képviselő testület az újságkiadás 

többletköltségeinek fedezeteként az 

újságban megjelenő hirdetésekből 

származó reklámbevételt és a 2012. évi 

költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – testülete 

egyetért azzal, hogy az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti megállapodást 

Huszár Gábor polgármester aláírja a felelős 

szerkesztő útmutatásai alapján újságírói 

feladatok elvégzésére Lendvai Emil 

újságíró – Szombathely, Stromfeld A. u. 

26. alatti lakossal megjelenésenkénti nettó 

20.000.- Ft megbízási díjért. A Képviselő-

testület az újságíró díjazása 

többletköltségeinek fedezeteként az 

újságban megjelenő hirdetésekből 

származó reklámbevételt és a 2012. évi 

költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 
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3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Szentgotthárd 

című önkormányzati lap hirdetésszervezői 

feladatait KM Control Könyvelő Bt 9970 - 

Szentgotthárd, Kossuth L u. 20. lássa el – a 

megbízási díj a bruttó hirdetési bevétel 

20%-a.– az erre vonatkozó megállapodás 

aláírására felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert. 

 

Határidő: valamennyi pont esetében 

azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

67/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon 

program végrehajtásáról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Beszámoló a programról 2012. októberi 

testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – testülete 

elvben egyetért a szentgotthárdi helyi 

jelentőségű termékek „Zöld Szentgotthárd” 

címmel való megjelölésével. Ennek 

részleteit a 2012. májusi testületi ülésre ki 

kell dolgozni. 

 

Határidő: 2012. májusi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

3./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő – testülete az 

önkormányzat által meghirdetett Közösségi 

kertek program keretében a Polgári 

törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe ad a kizárólagos 

önkormányzati tulajdonban lévő 

szentgotthárdi  403/102  hrsz-ú ingatlanban 

200 – 200 négyzetméteres területrészt  

Zalka Melinda és Bakonyi Józsefné 9970 

Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 16. Fsz. 2., 

Szunyog Szilvia Szentgotthárd, Zöldmező 

u. 33., továbbá Kovács József és dr. Klósz 

Beáta Szentgotthárd, Zöldmező utca 19. 

alatti lakosok részére. A haszonkölcsön-

szerződés  2012. december 31-ig szól – 

annak esetleges meghosszabbításáról külön 

dönt a Képviselő – testület. A 

haszonkölcsönbe adott területet csak 

kiskerti tevékenység folytatására lehet 

használni. 

 

Határidő: a szerződéskötésre folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Tófeji Zsolt ügyintéző  

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő – testülete az 

önkormányzat által meghirdetett Közösségi 

kertek program keretében a Polgári 

törvénykönyv szerint szabályozott  

haszonkölcsönbe adja a kizárólagos 

önkormányzati tulajdonban lévő 

szentgotthárdi  926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlant  Trifusz József Szentgotthárd 

Árpád u. 17., Herczeg István Szentgotthárd 

Honvéd u. 19., Csuk Roland Szentgotthárd 

Petőfi S. u . 39., Merkliné Kardos Katalin 

Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., Horváth 

Brigitta Szentgotthárd Kossuth L. u. 3/D. 

Hámori Attila Szentgotthárd Pável Á. ltp. 

5. I/3., Oláh Sándorné, Szentgotthárd Széll 

K. tér 1. és Papfalvi Gábor Szentgotthárd 

Szabadság tér 2. alatti magánszemélyek 

valamint a PRONASZ Egyesület  

Szentgotthárd számára. A. szerződő felek 

kötelezettsége, hogy a területet közösen 

rendbe tegyék és azon mezőgazdasági 

tevékenységet folytassanak. A területen a 

rend fenntartásáért közösen felelnek.  

A haszonkölcsön-szerződés 5 évre szól. 

 

Határidő: a szerződéskötésre folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Tófeji Zsolt ügyintéző 

 

68/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

belépjen az Eurocities Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulásba. Ehhez 

kapcsolódóan elfogadja az előterjesztés 1. 

számú mellékletét tartalmazó Alapszabályt 

és az Előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti Egyezményt azzal, hogy a 

polgármester csak akkor írja alá az 

Alapszabályt, ha az alább felsorolt 

kérdésekben az Alapszabály módosításra 

kerül:  

- a Képviselő-testület kéri Szentgotthárd 

telephelyként való megnevezését,  

- valamint kéri, hogy az Alapszabály 

módosításnál és tag kiválásánál a szavazati 

arányoknál a 100 %-os szavazati arány 

kétharmados arányra csökkenjen. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Közlésért: Szép Renáta titkársági 

ügyintéző 

 

69/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény, 

mint konzorciumi vezető partner 

pályázatot nyújtson be az „Egészségre 

nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségekben” című 

pályázati felhívásra (kódszám: TÁMOP-

6.1.2/11/3) azzal, hogy 

 

1.1. a pályázat előkészítéséhez, a 

projekt kidolgozásához és a menedzsment 

feladatok ellátásához szükséges, a 

pályázati támogatásból el nem számolható 

költségeket a Kistérségi Társulás biztosítja 

a Rendelőintézet számára, 

1.2. a projekt elszámolása során 

esetlegesen felmerülő, a pályázati 

támogatás terhére elszámolható 

előfinanszírozást biztosítja a 

Rendelőintézet számára,  

1.3. a projekt során létrehozandó 

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

a) kialakítását biztosítja 

lehetőség szerint a Polgármesteri Hivatalon 

belül, 

b) működési költségeit a projekt 

fenntartási időszakban, a projekt zárását 

követő 3 évig biztosítja, amennyiben annak 

a szakellátásból történő állami vagy egyéb 

pályázati finanszírozása nem megoldott. A 

konkrét várható kiadások ismeretében a 

képviselő-testület a pályázat tárgyalására 

visszatér. 

 

Határidő: áprilisi testületi ülés 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

 

70/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javítása” című pályázat II. 

megvalósítási szakaszának kivitelezési 

munkálataira új eljárás kerüljön kiírásra. 

 

A II. megvalósítási szakasz kivitelezési 

munkálatainak eljárási kiírása előtt 

árajánlatot kell kérni egy független vízügyi 

tervezőtől és a Vasivíz Zrt-től és az így 

kapott javaslatok átlaga irányadó lesz az új 

pályázati kiírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 

 

71/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi közbeszerzési tervét – az 

Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint - 

jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal, mint a helyben 

központosított közbeszerzésben 

ajánlatkérőként feljogosított szervezet 

2012. évi közbeszerzési tervét – az 

Előterjesztés 2. sz. melléklete szerint - 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

3./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát 

az Előterjesztés 3. sz. melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

4./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési 

szabályzatát az előterjesztés 4. sz. 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

72/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3214 

hrsz-ú, 4070 m
2
 alapterületű, beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlant az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 

(II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés 

szerint a helyben szokásos módon 

(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 

helyi újság, Városi TV, helyi honlap) 

meghirdeti eladásra az Előterjesztés 3. 

számú melléklete szerinti feltételekkel. 

Az eladási ár 3.483.000.-- Ft  + ÁFA,  

Ajánlatok beérkezési határideje: 2012. 

április 13. 
 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

73/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 

a Szentgotthárd, József Attila utca 30. 

alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 

megállapodás Önkormányzat részéről 

történő aláírásához, azzal, hogy 

biztosítékként a 3.1. pontban 25 millió Ft + 

ÁFA összeget kell meghatározni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

74/2012. 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 Skaper Zsolt (szül.: 

Körmend, 1984.05.26. an.: Zsámpár Anna) 

9970 Szentgotthárd, Gyertyános u. 6. és 

házastársa Skaperné Sömenek Andrea 

(szül.: Körmend, 1986.06.25. an.: Sallai 

Piroska ) 9970 Szentgotthárd, Zsidahegy u. 

4. szám alatti lakosok részére a 

szentgotthárdi 1062/1/A/10 hrsz-ú lakás 

megvásárlásához. 

 

Határidő a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre: 2012. 04. 22. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

75/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

1074/3 hrsz-ú, ingatlanon lévő, s 

tulajdonában álló Nyilvános WC 2012. 

június 23-tól történő üzemeltetése kapcsán  
felkéri a polgármestert, hogy folytasson a 

jelenlegi üzemeltetővel tárgyalásokat az 

üzemeltetés vonatkozásában és ha nem 

vállalkozik rá, az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalattal folytasson 

tárgyalásokat, ez esetben a költség oldalát 

is szeretnék látni, kalkulált költség 

birtokában tesznek rá javaslatot 

legközelebb. 
 

Határidő a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

76/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 

előírása alapján meghatározza és 

közzéteszi az óvodák (Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde), iskolák (Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény) működési 

(felvételi) körzetét, ami a Szentgotthárdi 

kistérség területe.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde intézményében a 

2012/2013-as tanévben indítható csoportok 

számának meghatározásakor 

Szentgotthárdon a székhely Játékvár 

Óvodában 11 csoportot határozzon meg.  

A csoportok maximális létszáma az 

oktatási törvény által meghatározott 25 fő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

Kovács Tiborné igazgató 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézményben a SZOI Általános 

Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamán 

a 2012/2013-as tanévben 4 első osztályt (1 

két tanítási nyelvű, 1 német nemzetiségi, 

2 normál tantervű) engedélyezzen. Az 

induló első osztályok létszámát a törvényi 

előírásoknak megfelelően max. 26 főben 

engedélyezi.  

Határidő: azonnal 

Felelős : Dr. Gábor László irodavezető 

Balogh Éva igazgató 

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézményben 2 ötödik osztály indítását 

engedélyezze a SZOI Általános 

Iskolájának Széchenyi István 5-8. 

Évfolyamán, 1 osztályt a SZOI 

Vörösmarty Mihály Gimnázium 8 

évfolyamos képzésén. Az induló osztályok 

létszámát a törvényi előírásoknak 

megfelelően max. 30 főben engedélyezi.  

Határidő: azonnal 

Felelős : Dr. Gábor László irodavezető 

Balogh Éva igazgató 

 

5.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézményben a napközis csoportok 

száma a tényleges napközis beíratást 

követően, a májusi ülésen kerüljön 

meghatározásra. 

Határidő: 2012. májusi testületi / kistérségi 

ülés 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

Balogh Éva igazgató 

 

6.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a SZOI 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a 

2012/2013. tanévben a négy évfolyamos 

képzésen is 1 osztályt indíthasson: a 4 

évfolyamos osztály max. létszáma 35 fő.  

Az osztályok feltöltését úgy kell alakítani, 

hogy a 9-12,13. évfolyamon az átlag 

létszám a 28 főt elérje. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Gábor László irodavezető 

Balogh Éva igazgató 

 

7.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

intézményében a 2012/2013-as tanévben a 

szakközépiskolai és a szakiskolai 

képzésben is 2-2 osztály indítását 

engedélyezi. Az osztályok létszáma az 

oktatási törvényben meghatározottak 

szerint: szakiskolai képzés 9-10. osztály 

esetén maximális létszáma 30 fő lehet, a 

szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyamon 

a maximális létszám 35 fő lehet. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedics Sándor igazgató 

 


