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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

 

34/2012 (XI.29.) Önkormányzati rendelet       3.

  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek 

használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról 

 és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

 elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1) önkormányzati 

 rendelet módosítása. 

 

35/2012 (XI.29.) Önkormányzati rendelet       3. 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának az idegenforgalmi 

  adóról szóló 29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet  

  módosítása. 

 

     

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

266/2012. (XI 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi   3. 

 költségvetési koncepciója  

    

267/2012 (XI. 29.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati    4. 

intézményei 2012. évi Energiaracionalizálási Programterve 

teljesítéséről és a 2013. évi Energiaracionalizálási Programterv 

javaslatáról. 

 

268/2012 (XI. 29.) Az Önkormányzat megtakarítási programja keretében  4. 

 kiírt közbeszerzések végrehajtása, eredményessége 

 a város intézményeiben.  

 

269/2012 (XI.29.)  A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák   4. 

 és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának módosítása.   

 

270/2012 (XI.29.) A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító   5. 
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Okiratának módosítása.      

 

271/2012 (XI.29.) A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény   5. 

 (SZOI) Alapító Okiratának módosítása. 

 

272/2012 (XI.29.) Pável Ágoston Múzeum átvétele.     5. 

 

273/2012 (XI. 29.) Kollégiumban fali kazán javítása.     5. 

 

274/2012 (XI.29.) Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.   6. 

 

275/2012 (XI.29) A 2011. évi ellenőrzések utóellenőrzése.    6. 

 

276/2012 (XI.29.) Szentgotthárdért Közalapítvány tisztújítása.              6.

        

277/2012 (XI.29.) Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás.              7.

      

278/2012  (XI.29) Beszámoló a fizető parkoló rendszer  

működéséről a 2012. évben. A fizetőparkolók működésének 7. 

    és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása. 

   

279/2012 (XI.29.) Kitüntetés alapítása.                 7.       

   

280/2012 (XI.29.) A 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek    8. 

 mellékletének módosítása. 

 

281/2012 (XI29.) 1634 és 1635 hrsz-ú ingatlanok ügye, BAU-N Kft.    8. 

felajánlása. 

 

282/2012 (XI.29.) Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók   8. 

lakbérhátralékáról és a hátralékok behajtásáról tett 

 intézkedésekről. 

 

283/2012 (XI.29..) Szentgotthárdi, 2410. hrsz-ú, természetben Szentgotthárd,  8. 

 Alkotmány u. 57. sz. alatti ingatlan értékesítése. 

 

284/2012 (XI.29..) Szentgotthárd, Széll K. tér 19 szám alatti garázs bérbeadása. 9. 

 

285/2012 (XI.29.)  Szentgotthárd, Kossuth u. 2. fszt. 3. sz. alatti   9. 

 üzlethelyiség értékesítése. 

 

286/2012 (XI.29.) PESCA BT. kérelme.       9. 
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Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 

34/2012 (XI. 29.) önkormányzati 

rendelete a közterületek használatáról, 

rendjéről, illetve a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról, valamint 

a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, és a Helyi 

Önkormányzatokról szóló 1990.LXV. tv. 

10.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja meg. 

 

 

1.§. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a Közterületek 

használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, 

valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rendelet)  2. melléklete e rendelet 1. 

melléklete lép.  

 
2.§ (1). Az e rendelet szerinti díjakat a 

2012. december 01. napját követően 

megkötött megállapodások 

vonatkozásában kell alkalmazni 

 (2) Ez a rendelet  2012. december 1-n lép 

hatályba es a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kihirdetve 2012.november 29 napján 

 

 

1. melléklet a 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. Mellékeltéről 

 

„1.Tábla 

 

Közterület-használati díjak mértéke: 

Sors

z. 

 Közterület használat megnevezése  

„A”körze

t 

 

„B”körzet 

 Díjfiz.mód 

1.  Árusító pavilon és egyéb fülke 275         140  Ft/m2/hó 

2. 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése (pl. 

állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

200 140 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése 

esetén további, a pavilonhoz kapcsolódó szükséges 

terület (pl: terasz, egyéb berendezés, bútor 

elhelyezésére; pl.  állami, egyházi ünnepekkor, helyi 

kulturális rendezvényekkor, illetve az azt megelőző 

időszakra)  

100 70 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

3.  Gépjármű bérkocsik/személy és tehertaxi/  9.200  -  Ft/db/év 

4. Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja szerinti építési 

munkával kapcsolatos közterület-használat esetén, 

továbbá tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 

125 100 Ft/m2/hó 

5. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb, 

vattacukor, borítékos sorsjegy, virág, fenyőfa, 

zöldség, gyümölcs, könyv stb. 

690 520  Ft/m2/nap 

(15 napig) 

6. Idényjellegű árusítás: 

hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, gyümölcs, 

fagylalt, stb. 

 1.865 1105  Ft/m2/hó 

7. Ideiglenes vendéglátóipari előkert – terasz 500 300 Ft/m2/nap 
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(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

(15 napig) 

8. Vendéglátóipari előkert – terasz 

(április 1 – szeptember 30) 

(október 1 – március 31)  

 

370 

260 

 

275 

195 

 Ft/m2/hó 

9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, 

ládák, göngyölegek elhelyezése 

160 85  Ft/m2/hó 

10. Mutatványos tevékenység, cirkusz 215 180  Ft/m2/nap 

11. Üzemképtelen, vagy használaton kívüli jármű 1010 680  Ft/nap/jár 

12. Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhelyek/Bankok 

előtti parkolóhely, pénzszállító autó 

helye, stb./ 

18.400 11.115  Ft/db/év 

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 

2500 2000 
 Ft/gk/nap 

(15 napig) 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó 

15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 

16. Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények 

termékbemutató, kiállítás 
920 645  Ft/m2/nap 

17.  Árusító és egyéb automata  1.865 920  Ft/db/hó 

18. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából 

adódó közterület foglalás      

önkorm. tulajdonban lévő közút 345 80  Ft/m2/nap 

parkolók,járdák,parkok 200 65 Ft/m2/nap 

földutak,ki nem épített területek - 35 Ft/m2/nap 

19. Parkolóhely megváltási díj parkoló helyenként 92.575  

2. Tábla 

 

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak 

mértéke: 

 

Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díj fiz.mód 

1. Önálló hirdető berendezés  (pl. 

földhöz rögzített),-  hirdetési 

felület után 

Nem 

engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett 

hirdető berendezés 
Nem 

engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

3. Autóbuszváró reklám 920 - 560 Ft/m2/hó 

4. 

Üzlet előtti árubemutatás       

10 m2 felületig 920 505 560 Ft/m2/hó 

10 m2 felület felett 740 505 560 Ft/m2/hó 

5.  Mozgatható reklámtranszparens 465 380 370 Ft/m2/nap 

6.  Közterületbe 10 cm-en túl 

benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 

kirakatszekrény, hirdető 

berendezés,fényreklám/,cég- és 

150 ------- 115 Ft/m2/hó 



XIII ÉVFOLYAM 10.SZÁM 2012. NOVEMBER 28 

 5 . 

 

címtábla 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes 

információs rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 

1. Városközpont információs táblarendszerén, 

(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db 

táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db 

elem mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét 

táblán megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év        

(2 db táblán megjelenik) 

3. Térképes információs tábla hátoldala, 

reklámfelület nagysága 2.40 m
2
 (táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 

4. A város területén rendszeresített információs 

(Idegenforgalmi információs tábla) 

táblarendszeren, 1 db táblaelem mérete: 1.450 

mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem 

tartalmazzák!” 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

35/2012 (XI.29.) önkormányzati  

rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. 

(XII.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében,meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

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

kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el 

 

1.§ (1) Az idegenforgalmi adóról szóló 

29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 4.§ (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az adó alapja: a megkezdett 

vendégéjszakák száma” 

 

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Az adó mértéke: személyenként és 

megkezdett vendég éjszakánként 399.- Ft.”   

 

2.§  Ez a rendelet 2013. január 01. napján 

lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

Kihirdetve: 2012. november 29 napján 

 

 
 



XIII ÉVFOLYAM 10.SZÁM 2012. NOVEMBER 28 

 6 . 

 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
266/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2013. évi költségvetési koncepcióját 

elfogadja a részletes tervezőmunka 

alapjául, és hozzájárul ahhoz, hogy a 

2013. évi költségvetés tervezési 

munkái a benne foglaltak alapján 

folytatódjanak 

 fel kell készülni az állami fenntartásba 

kerülő a közoktatási intézmények és a 

területi igazgatási feladatok átadásával 

kapcsolatos teendők zavartalan 

lebonyolítására, 

 ki kell dolgozni az önkormányzati 

feladatkörben maradó 

tevékenységek ellátásának 

legmegfelelőbb szervezeti kereteit, 

formáit. (Ász jegyzőkönyv alapján 

elfogadott intézkedési terv) 

2. A 2013. évi költségvetés tervezésénél 

kiemelt célkitűzései a következők: 

 • Az intézményhálózat fenntartása 

és működőképességének 

megőrzése; 

 • A szűkös anyagi lehetőségek 

figyelembe vételével a kötelezően 

ellátandó feladatok prioritásának 

biztosítása. (Ász jegyzőkönyv 

alapján elfogadott intézkedési terv) 

3. 2013. évi költségvetés tervezésénél 

kiemelt feladatnak tekinti a 

következőket: 

 Az előterjesztésben bemutatott 

törvényi kötelezettségeknek 

megfelelő működési kiadások 

tervezését; 

 A nem kötelező feladatok 

finanszírozásának 

felülvizsgálatát (Ász 

jegyzőkönyv alapján elfogadott 

intézkedési terv) 

 A város 

közterületeinek rendezettségét, 

valamint az infrastruktúra 

megőrzését, karbantartását; 

 Az önkormányzati 

tulajdonú épületek és 

építmények ütemezett 

állagmegóvását, 

4. A Képviselő-testület felkéri a 

nemzetiségi önkormányzatokat, hogy 

2013. évi költségvetésüket az állami 

hozzájárulás figyelembe vételével 

állítsák össze. 

5. A Képviselő-testület az 

önkormányzati intézmények 2013. évi 

álláshelyeinek számát a soron 

következő ülésén, a vonatkozó 

jogszabályok ismeretében határozza 

meg. 

6. Felkéri a bizottságokat, hogy 

a költségvetési koncepció alapján 

folyamatában segítsék az 

önkormányzat költségvetésének 

tervezését (tekintettel az Ász 

jegyzőkönyv alapján elfogadott 

intézkedési terv) és megalapozott 

takarékos gazdálkodását. 

Határidő: folyamatos a 2013. évi költségvetés 

készítése során 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

267/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az önkormányzati 

intézmények   2012. évi Energia-

racionalizálási programtervének 

teljesítéséről készült beszámolót és az 1.sz. 

mellékletként csatolt, 2013. év végéig 

szóló,   Energia-racionalizálás 

programtervet elfogadja.  

 

Határidő : azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás műszaki 

irodavezető 
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268/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzati 

megtakarítási programról szóló tájékoztatót 

megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

   Somorjai Doncsecz Zsuzsanna pü 

irodavezető  

 

269/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint, 

valamint a kiegészítésekkel és 

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés 3. 

számú melléklete  szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Kovács Tiborné  igazgató 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna  

irodavezető a törzskönyvi 

bejegyzésért 

 

270/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 

Iskola és 

Kollégium Alapító Okiratát módosító 

okiratot az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerint, valamint a 

kiegészítésekkel és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot az előterjesztés 3. számú 

melléklete  szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Bedics Sándor igazgató 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna  

irodavezető a törzskönyvi 

bejegyzésért 

 

 

271/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a  Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító 

Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 

2. számú melléklete szerint, valamint a 

kiegészítésekkel és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot az előterjesztés 3. számú 

melléklete  szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Balogh Éva igazgató 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna  

irodavezető a törzskönyvi 

bejegyzésért 

 

272/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pável Ágoston 
Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi 
Múzeum átadás-átvételével 
kapcsolatos megállapodás tervezetét a 
2. számú melléklet szerint megismerte 
és elfogadja. A Képviselő-testület az 
átadás-átvételi megállapodás aláírására 
felhatalmazza a Polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Molnár Piroska igazgató 
               dr. Gábor László irodavezető 
 

2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár alapító okiratát 2013. január 
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01. időponttól a 3. számú melléklet 
szerint módosítja. 

 
Határidő: 2012. január 01. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Somorjainé D. Zsuzsanna 
irodavezető 
              Molnár Piroska igazgató 

 

273/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Kollégium ebédlőjének fűtésére szolgáló 

gázüzemű fali kazán javítására az 

„intézményüzemeltetés elkülönített kerete” 

terhére bruttó 68.326 Ft átcsoportosításra 

kerüljön.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás 

 

274/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. január 1. és 2013. december 31. 

között a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által működtetett 

szakképző iskolában (jelenleg III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium) továbbá 

az általános iskola és a gimnázium 

vonatkozásában az élelmezési térítési díj 

alapját meghatározó nyersanyagnormákat 

az 1. sz. melléklet szerint a 2012. évi díjak 

mértékében határozza meg. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti 

nyersanyagnormák: 2013. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának, hogy 2013. január 1. és 2013. 

december 31. között a 2. sz. melléklet 

szerint a 2012.évi díjak mértékében 

határozza meg az élelmezési térítési díjak 

alapját meghatározó nyersanyagnormákat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

275/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „2011. évi 

ellenőrzések utóellenőrzése” elnevezésű 

belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 

 

276/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdért 

Közalapítvány Kuratóriumába a Képviselő-

testület által a városban élő, vagy a városban 

tevékenykedő, vagy Szentgotthárdról 

elszármazott személyek köréből felkért 4 tag 

közé az alábbi személyeket választja: 

- Csörnyi Zoltánné (9970 Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 23.), 

- Légrádi Edit (8900 Zalaegerszeg, Viola u. 

12.), 

- Bauer Károly (9970 Szentgotthárd, Mátyás 

király u. 16.). 

 

2. A Képviselő-testület a Szentgotthárdért 

Közalapítvány Kuratóriumába az alábbi, a 

Képviselő-testületen kívüli további tagot 

választja: 

- Bartakovics Attila (9970 Szentgotthárd, 

Tótfalusi út 208/d.), 

- Vidovics Jánosné (9970 Szentgotthárd, Kis 

u. 10.). 
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Megbízatásuk az őket megválasztó 

Képviselő-testület választási ciklusának 

időtartamára szól. 

 

3. A Képviselő-testület a Szentgotthárdért 

Közalapítvány Ellenőrző Testületét az 

alábbiak szerint választja meg: 

- László Erzsébet (9970 Szentgotthárd, 

István kir. u. 5.) elnök, 

- Hegyi Csilla (9970 Szentgotthárd, Kethelyi 

u. 18.), 

- Géczi Józsefné (9970 Szentgotthárd, 

Táncsics Mihály u. 22.). 

 

4. A Képviselő-testület a Szentgotthárdért 

Közalapítvány Alapító Okiratát az 1-3. 

pontoknak megfelelően módosítja, és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy 

kérelemmel forduljon a Szombathelyi 

Törvényszékhez a változások bejegyzése 

érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
 

 

277/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 

tekintetében az alábbiakat határozza meg: 

 

a) egyetért a háztartásonkénti 

elkülönített hulladékgyűjtési 

rendszer 2013. április 01-vel 

történő kötelezővé tételével.  

b) egyetért az előterjesztésben 

szereplő családi házakra és 

tömbházakra vonatkozó új 

hulladékgyűjtési és szállítási 

rendszer bevezetésével az 

alábbi kiegészítéssel: Az új 

közszolgáltatási szerződés 

időtartamát 5 évben 

határozza meg, amelyet 

szolgáltatás ellátására 

vonatkozó közbeszerzési 

kiírásban szerepeltetni kell. 

c) egyetért azzal, hogy a 

frakciónkénti „színes zsákos” 

szelektív gyűjtést vállaló 

háztartások 

díjkedvezményben 

részesüljenek  

d) egyetért az előterjesztésben 

szereplő az új rendszer 

bevezetésével kapcsolatos a 

szolgáltató részére előírt 

lakossági tájékoztatások 

formájával azzal, hogy az új 

hulladékgazdálkodási rendszerről 

a városrészeken és a központban 

is lakossági fórumok keretében 

tartsanak tájékoztatókat. 

 

Határidő: 

A helyi rendelet módosítása 2012. decemberi 

testületi ülés, illetve 2013. januári tesületi ülés,  

a közbeszerzési eljárás megindítása pedig 

legkésőbb 2012. december 18-ig az új 

hulladékról szóló törvény, illetve végrehajtási 

rendeletek kihírdetésének függvényében; 

Felelős: 

Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok 

Fekete Tamás műszaki irodavzető  

 

 
278/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a Beszámolót a fizető 

parkolási 

rendszer üzemeltetéséről 2012. 01. – 10. között 

elfogadja. 

 

Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

 
279/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat „Idősek az idősekért” 

kitüntetést alapítson és ehhez a kitüntetésekről 

szóló rendeletét módosítsa. 
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A rendeletet a következők szerint kell 

előterjeszteni 

az „Idősek az idősekért” díjjal 

kitüntetett személy 
 

 - szentgotthárdi lakcímmel 

rendelkezzen,  

 - öregségi nyugdíjkorhatárt érje el,  

 - városi polgár legyen,  

 - szentgotthárdi civil szervezet tagja 

vagy magánszemély legyen,  

 - aktívan tevékenykedő, a többi idős 

ember hétköznapjainak jobbá, szebbé 

tétele érdekében,  

 - nagyobb csoport, társaság érdekeiért 

dolgozik  

 - civil szervezetek vagy idősek 

ügyeivel foglalkozó civil szervezetek 

vagy szociális intézmények vagy az 

idősügyi tanács vagy az erőforrás 

bizottság adhat jelölést 

 - kitüntetés átadása az idősek 

világnapját követő testületi ülés vagy az 

idősek világnapja alkalmából rendezett 

rendezvényen történjen  

 - díszoklevelet ad az önkormányzat 

 - az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága javaslatára a 

testület dönt  

- a kitüntetés erkölcsi elismerés  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

            Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
280/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a vagyongazdálkodási irányelvek 

239/2012. sz. határozattal elfogadott 

2013. évre vonatkozó 

vagyongazdálkodási irányelvek I. és 

III. sz. mellékletét a jelen előterjesztés 

2.sz. melléklete szerint módosítja.   

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 2. 

sz. mellékletét képező 2013. évre 

vonatkozó vagyongazdálkodási 

irányelvek III.sz. mellékletében található 

Önkormányzati tulajdonú külterületi 

ingatlanokat, ill. azokban lévő tulajdoni 

részarányait értékesítésre felkínálja.  

Az ingatlan eladási ára az adott erdőre 

vonatkozó vételi szándék jelzését követően 

kerül megállapításra a vagyonrendeletben 

meghatározott módon.  

 

Határidő:  1. pontban azonnal, 2. 

pontban meghirdetés: folyamatos,  

Felelős: Műszaki Iroda, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

Szentgotthárd, 2012. november 16. 

 
281/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete a BAU-N KFT. (1048 

Budapest, Homoktövis u. 101-103. 

képviseletében Koltai Gábor ügyvezető) 

felajánlását elfogadja, mely alapján a 

szentgotthárdi 1634 hrsz-ú, 1575 m2 

területű,  kivett közforgalom elől elzárt 

magánút és a szentgotthárdi 1635 hrsz-ú, 

1254 m2 területű, kivett közforgalom elől 

el nem zárt magánút térítésmentesen az 

Önkormányzat részére átadja.  

A Képvieslő-testület felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert a Szerződés 

aláírására. A szerződésben rögzíteni kell, 

hogy az átadó tudomásul veszi, hogy az 

önkormányzat az út kialakítására pénzügyi 

eszközöket fordítani nem tud, tudomásul 

veszi és elfogadja, hogy az út ingatlan 

továbbra is jelenlegi állapotában marad és 

a tényleges út kialakítására csak az úttal 

érintett ingatlantulajdonosok anyagi 

hozzájárulása esetén  lesz lehetőség. 

 

 
Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

Műszaki Iroda, Fekete Tamás műszaki 

irodavezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

282/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete az  önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók 

lakbérhátralékáról és a hátralékok 

behajtásáról tett intézkedésekről szóló 

Beszámolót megismerte. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 
283/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, szentgotthárdi 2410 

hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, 

Alkotmány u. 57. sz. alatti lakóház, 

udvar, gazdasági épület megnevezésű, 

2346 m
2
 területű, ingatlant az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 

többször módosított 4/2001. (II.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdés szerint a helyben szokásos 

módon ismételten meghirdeti eladásra. 

Az eladási 6 328.500 Ft, amely ÁFA 

nem tartalmaz. A vételi szándék 

bizonyítására 6.333.000 Ft bánatpénz 

fizetendő. Ezzel párhuzamosan a 

Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg az 

ingatlan szociális bérlakásként történő 

hasznosításának a lehetőségét, az 

átépítési, felújítási munkálatok időjárás 

függvényében indulhatnak. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
284/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám 

alatti társasház udvarán lévő 31/A/8 

hrsz-ú 16 m
2
  alapterületű garázsra 

Kocsis Gál Orsolya (szül.: 

Szombathely, 1975.01.31. an.: Papp 

Marianna) 9970 Szentgotthárd, Árpád 

u. 5. sz. alatti lakossal történő Bérleti 

szerződés megkötéséhez járul hozzá a 

257/2012. sz. testületi határozattal 

elfogadott pályázati kiírásban szereplő 

bérleti díjért és feltételekkel. 

Bérleti szerződés megkötése az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

közlése szerint. 

 

Határidő a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre 2012. december 15. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos, 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 
285/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 

Kossuth u. 2. fszt. 3. sz. alatti, 1056/1/A/3 

hrsz-ú, 25 m
2
 alapterületű,  kivett 

üzlethelyiség megnevezésű ingatlanra  
Szabóné Offner Gabriella (szül.: 

1964.11.04.) 9970 Szentgotthárd, Petőfi u. 

46. sz. alatti lakossal történő Adásvételi 

szerződés megkötéséhez járul hozzá a 

260/2012. sz. testületi határozatban 

elfogadott pályázati kiírásban szereplő 

feltételekkel, s a pályázó által ajánlott 

9.000.000.-Ft vételárért, amennyiben a 

Magyar Állam - a Nemzeti Vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 14.§-ban 

biztosított – vagy a jelenlegi bérlő, 

Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ az 

elővásárlási jogával nem él. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal, 

szerződéskötésre a Magyar Állam 

elővásárlási jogáról szóló nyilatkozatának 

közlését követő 7 napon belül. 
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286/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Szentgotthárd, Hunyadi u. 

3/B. fszt. 1. és 2. sz. alatti 1386/A/14 és 

1386/A/15 hrsz-ú üzlethelyiségekre  a PESCA 

BT.-vel (9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. 

fszt. 1-2. sz.) jelenleg is fennálló  2007. 

november 22-én kelt és azóta többször 

módosított  bérleti szerződés módosításához 

hozzájárul akként, hogy a bérleti jogviszony 

határozatlan időtartamúra módosuljon 3 

hónapos felmondási idővel.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,. 1. pontban a 

szerződés módosításra: 2012. 12. 15. 

Felelős Tófeji Zsolt főtanácsos 

 


