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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
32/2012 (XI.05) Önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1) önkormányzati
rendelet módosításáról.

3.

33/2012 (XI.05.) Önkormányzati rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

3.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
236/2012. (X.10.)

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013-hoz csatlakozás.
8.

239/2012 (XI. 05.)

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete.
A vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. Új irányok,
lehetőségek.

9.

240/2012 (XI. 05.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről.

10.

241/2012 (XI.05.)

A közlekedés helyzete Szentgotthárdon,
a forgalmi rend felülvizsgálata.

10.

242/2012 (XI.05.)

Járási megállapodás jóváhagyása.

10.

243/2012 (XI.05.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
háromnegyed éve beszámolója.

11.

244/2012 (XI.05.)

Döntés a köznevelési intézmények működtetéséről.

11.

245/2012 (XI. 05.)

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat feltételeiről

11.
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246/2012 (XI.05.)

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
munkatervének véleményezése.

11.

247/2012 (XI.05)

A Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme a
TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton való részvételre.

12.

248/2012 (XI.05.)

A Pável Ágoston Múzeum átvétele.

12.

249/2012 (XI.05.)

Rendelőintézet kérelme.

13.

250/2012 (XI.05)

Felügyeleti ellenőrzés [Városi Gondozási Központ]

13.

251/2012 (XI.05.)

2013. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.

13.

252/2012 (XI.05.)

Javaslatok kérése a közterületek használatáról és a közterületek 13.
rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról
szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításához

253/2012 (IX.05.)

Területvásárlási kérelem, eladási ár meghatározása

14.

254/2012 (IX.05.)

Szentgotthárd 2410. hrsz-ú, természetben Szentgotthárd,
Alkotmány u. 57. sz. alatti ingatlan értékesítése.

14.

255/2012 (IX.05.)

Ingatlanvásárlás Sztg. 0828/39 hrsz.
(Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság)

14.

256/2012 (IX.05.)

Nyilvános WC működtetése.

15.

257/2012 (IX.05.)
Szentgotthárd, Széll K. tér 19.szám alatti
garázs bérbeadása (Kocsis-Gál Orsolya kérelme)

15.

258/2012 (IX.05.)

Javaslat önkormányzati adósságmegújító hitel felvételére

15.

259/2012 (XI.05.)

Adósságot keletkeztető ügylethez kormány engedély
iránti kérelem benyújtása.

16.

260/2012 (XI.05.)

Szentgotthárd, Kossuth u. 2. fszt. 3. az. alatti
üzlethelyiség értékesítése, eladási ár meghatározása.

17.

261/2012 (XI.05.)

Rába kisvízi erőmű építése Szentgotthárdon (KEOP-2011-4.4.0)
pályázati lehetőség

17.

262/2012 (XI.05.)

„Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése”
című konzorciumi pályázat (NYDOP-4.1.1./B-11)
EU Önerő Alap igényléséről

17.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének 32 /2012. (XI.
05.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat vagyonáról szóló
többször módosított 4/2001. (II.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§,
valamint a 143. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelembe véve a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
Törvény 3.§. (1) 6. pontja, a 13.§ (1),
valamint a 18. § (1) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 97. § (2) bekezdésében foglaltakat,
valamint az egyes állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak
önkormányzatok
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseit – az alábbi
rendeletet alkotja meg.
1.§ Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat vagyonáról szóló
4/2001. (II. 1.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban Rendelet) 30.§ (2)
bekezdése a következők szerint
módosul:
„(2) A haszonbérleti díj mértéke 6
Ft/m2/év. Azokra a területekre, melyekre nem
vehető
fel a területalapú támogatás,
kedvezményt kell biztosítani.”

50%-os

2012. OKTÓBER 31.

2. § A rendelet 30.§ (3) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„(3) Az egy haszonbérlet után járó
évi haszonbér összege 500,-Ft-nál
kevesebb nem lehet.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

Kihirdetve: 2012. november 5-én
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33//2012 XI. 05.) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban
Képviselőtestület) az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16 § (1)
bekezdésben és 91.§ (1) bekezdésben
foglalt
feladatkörében
eljárva
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2012.
évi
költségvetéséről
és
gazdálkodásáról a következők szerint
rendelkezik:
1.§
A
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
2012.
évi
költségvetésről szóló 7/2012. (III.1.)
önkormányzati rendelet /továbbiakban:
Rendelet/ 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
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„3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 2.137.101,9 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd–százharminchétmillió százegyezer kilencszázszáz forint,
b) bevételi főösszege 1.775.103,9 e/Ft azaz Egymilliárd-hétszázhetvenötmilliószázháromezer kilencszázszáz forint,
c) hiányát 361.998 e/Ft-ban, azaz Háromszázhatvanegymillió-kilencszázkilencvennyolcezer
forint.
(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 67.220 e/Ft, melyből
a)működési pénzmaradvány:
44.848 e/Ft
b)felhalmozási pénzmaradvány: 22.372 e/Ft.
(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 294.778 e/Ft, melyből
a)működési célú hitel: 114.982 e/Ft
b)felhalmozási célú hitel:179.796 e/Ft”.
2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok
összegei - a Rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján a (2) – (8) bekezdésben
foglaltak szerint alakulnak.
(2) Működési bevételek
1.552.101,9 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
aa) III. Béla Szakképző Iskola
ab) Rendelőintézet
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár
ad) Polgármesteri Hivatal
ae) Önkormányzat

124.676 e/Ft,
21.646 e/Ft,
21.581 e/Ft,
1.605 e/Ft,
18.975 e/Ft,
60.869 e/Ft

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
ba) helyi adók
bb) átengedett központi adók
cc) bírságok, pótlékok

933.537 e/Ft, ebből
818.000 e/Ft,
114.037 e/Ft,
1.500 e/Ft;

c) Működési támogatások:
ca) normatív támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) normatív kötött felh. támogatások
cd) egyéb központi támogatás

319.505,9 e/Ft, ebből
255.846 e/Ft,
3.425,9 e/Ft,
51.082 e/Ft;
9.152 e/Ft

d) Egyéb működési bevételek:
da) támogatásértékű működési bevétel
db) működési c. pénze. átvét.államh. kívülről
dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.

174.383 e/Ft, ebből
159.568 e/Ft,
14 815 e/Ft,
0 e/Ft;

(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

223.002 e/Ft
126.500 e/Ft, ebből
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aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.
74.600 e/Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. b. 16.900 e/Ft,
ac) pénzügyi befektetések bevételei
35.000 e/Ft;
b) Felhalmozási támogatások
ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú
bb)fejlesztési célú támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel
cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. kívülről
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről
(5) Költségvetési bevételek összesen:

0 e/Ft.
0 e/Ft
0 e/Ft
96.502 e/Ft
88.326 e/Ft
8.176 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
1.775.103,9 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 67.220 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
67.220 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
44.848 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány
22.372 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási
bevétel 294.778 e/Ft, hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei 294.778 e/Ft, ebből
a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele
114.982 e/Ft,
b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 158.938 e/Ft,
c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 20.858 e/Ft,
(8) Finanszírozási bevételek összesen:
294.778 e/Ft”
3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.479.037,9 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
244.044 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
184.559 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
41.771 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás
357.042 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás
308.813 e/Ft,
af) Önkormányzat működési kiadás
314.240,9 e/Ft
ag) folyószámla-hitel kamat
19.000 e/Ft,
ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
1.000 e/Ft,
ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, fordított Áfa
8.568 e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
193.810 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
59.163 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
54.958 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
79.689 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
153.381 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön
23.000 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön
130.381 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
101.529 e/Ft-ot,ebből
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da) általános tartalék
db) Működési céltartalék
dc) fejlesztési céltartalék
e) hiteltörlesztésre
ea) működési célú hitel törlesztés
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés
határoz meg.”

2012. OKTÓBER 31.

3.299 e/Ft,
16.357 e/Ft,
81.873 e/Ft;
209.344 e/Ft-ot, ebből
206.289 e/Ft,
3.055 e/Ft;

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
418.512 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
109.631 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
467.275,8 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
477.537,1 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
367.389 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
42.596 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
67.552,1 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
6.082 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.479.037,9 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a következők:
a)III. Béla Szakképző Iskola
244.044 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata
136.579 e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előir. 35.736 e/Ft,
ac) dologi kiadások előirányzata
65.521 e/Ft,
ad) egyéb működési kiadás előirányzata
126 e/Ft,
ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz. 6.082 e/Ft;
b) Rendelőintézet
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

184.559 e/Ft,
80.881 e/Ft,
20.975 e/Ft,
82.703 e/Ft;

c) Móra Fernc Városi Könyvtár
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

41.771 e/Ft,
21.139 e/Ft,
5.437 e/Ft,
15.195 e/Ft;

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei
da) támogatás értékű működési kiadás

357.042 e/Ft,
357.042 e/Ft,

e) Polgármesteri Hivatal
308.813 e/Ft,
ea) személyi juttatások előirányzata
177.110 e/Ft,
eb) munkaadót terhelő járulékok előir. 46.437 e/Ft,
ec) dologi kiadások előirányzata
85.266 e/Ft,
f) Önkormányzat

314.240,9 e/Ft,
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fa) személyi juttatások előirányzata
2.803 e/Ft,
fb) munkaadót terhelő járulékok előir.
1 046 e/Ft,
fc) dologi kiadások előirányzata
190.022,8 e/Ft,
fd) egyéb működési kiadás előirányz. 120.369,1 e/Ft,
g) folyószámla-hitel kamat
h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, ford.Áfa

19.000 e/Ft,
1.000 e/Ft,
8.568 e/Ft

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.299 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
706 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék
1.593 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 98.320 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
16.357 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
81.873 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) normatív hozzájárulás, melyen belül
aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás
1.716 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga
277 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás
294 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás
774 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok
549 e/Ft;
b) Civil alap
570 e/Ft,
c) pályázati alap működési
734 e/Ft,
d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások
0 e/Ft,
e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret
0 e/Ft,
f) Környezetvédelmi Alap
1.000 e/Ft,
g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet
575 e/Ft
h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész
512 e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret
1.136 e/Ft,
j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
ja) Önkormányzat
809 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ
4.400 e/Ft,
k) Idegenforgalmi alap
873 e/Ft.
l) Rendelőintézet – szem.juttatás nyugdíjazás
1.071 e/Ft
m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra
500 e/Ft,
n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi kompenzáció (előleg)
567 e/Ft
(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) NYDOP-5.1.1 szeob felújítási önrész (277/2011.)
1.150 e/Ft,
b) pályázati alap
5.000 e/Ft,
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c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás
d)Hársas tó strandhoz szennyvízelv, zuhanyzó, WC kial (269/2011)
e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011)
f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)
g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás pályázati önrész (28/2012)

0 e/Ft,
3.500 e/Ft,
2.223 e/Ft.
68.000 e/Ft
2.000 e/Ft

(6) A céltartalékban tervezett 98.230 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) a (4) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor,
b) a (4) bekezdés b), f), g) és k) pont, valamint az (5) bekezdés c) pont testületi döntés
alapján,
c) a (4) bekezdés c), és h) pont, valamint az (5) bekezdés a), b), d), e), f) és g) pont a
pályázat elnyerését követően,
d) a (4) bekezdés d),i) és j) pont és m) pont a számla esedékességekor,
e) a (4) bekezdés e) pont a rendezvényt követően,
f) a (4) bekezdés l) pont a nyugdíjazás esetén.
g) a (4) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint.
5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen
319.505,9 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz
kapcsolódóan tervezhető normatív kötött felhasználású támogatás 47.203 e/Ft.
Központosított előirányzatok 3.425,9 e/Ft. Egyéb központi támogatás 9.152 e/Ft „

6.§ A Rendelet 8.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ A nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz
szervezetenként a források a következők:
a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat: 30.600 e/Ft
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 31.627 e/Ft.”
7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Kihirdetve: 2012 november 5-én
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
236/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:

1.

Szentgotthárd
Önkormányzatának
testülete
csatlakozni

Város
Képviselőkíván
a

hátrányos
helyzetű
felsőoktatási
hallgatók,
illetőleg
felsőoktatási
tanulmányokat
kezdő
fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójához.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László irodavezető
2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2013.
évi
fordulójában összesen 200.000 Ft
(javasolt legfeljebb: 200.000,- Ft)
támogatást nyújt a pályázóknak,
melynek fedezetét a 2013. évi
költségvetésben kell tervezni.
Határidő: 2013. évi költségvetés
tervezése
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé
Doncsecz
Zsuzsanna irodavezető

3.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az októberi Képviselőtestületi ülésen dönt a támogatni
kívánt pályázók számáról és az egy
főre jutó támogatási összegről.
Határidő: 2012. októberi Képviselőtestületi ülés
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr.
Gábor
László
irodavezető

4.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a pályázatok (a pályázatok
beérkezését követően) elbírálására
felkéri az Önkormányzati Erőforrások
és Külkapcsolatok Bizottságát.
Határidő: az elbírásra: 2012. november
15-20.
között!
(a
fellebbezési
határidőre tekintettel)
Felelős: Dr. Harragh László elnök
dr. Gábor László irodavezető
239/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:

2012. OKTÓBER 31.

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási
irányelvek
érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
azzal, hogy azokra a területekre, melyekre nem
vehető
fel a területalapú támogatás,
50%-os
kedvezményt kell biztosítani a haszonbérleti
díjból - az összes
többinél 6 Ft a haszonbérleti díj.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Vagyongazdálkodási
Irányelvekben foglaltakat az 1. számú
melléklet szerint
elfogadja.
3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának a képviselő-testület
bízza meg a hivatalt, hogy a földhivatallal
együttműködve
derítse
fel
az
önkormányzat részarány tulajdonában álló
földhasználók elérhetőségeit, és ezekre a
részarányokra is érvényesítse az előbb
meghatározott haszonbérleti díjakat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a jelen előterjesztés
2.sz. mellékletben képező 2013. évre
vonatkozó
vagyongazdálkodási
irányelvek I. sz. mellékletében található
Önkormányzati
tulajdonú
külterületi
(szántó, rét, gyep, legelő) ingatlanokat, ill.
azokban lévő tulajdoni részarányait a
vagyongazdálkodási irányelvekben leírtak
és a vagyonrendelet szerint értékesítésre
meghirdeti.
4./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jelen előterjesztés 1. sz. mellékletben
képező
2013.
évre
vonatkozó
vagyongazdálkodási irányelvek II..sz.
mellékletében található Önkormányzati
tulajdonú külterületi erdő művelési ágú
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.
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5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 2.
sz. mellékletében szereplő Közép- és
hosszútávú Vagyongazdálkodási tervet
elfogadja, az abban leírtakkal egyetért.
Határidő: azonnal és folyamatos,
Felelős: Műszaki Iroda, Pénzügyi iroda,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

240/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja

a

megismerte

Polgármesteri

és

Hivatal

Szentgotthárd 2011. szeptember 1-jétől
2012. augusztus 31-ig terjedő időszakot
bemutató hatósági tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
241/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem ért egyet azzal,
hogy a Szentgotthárd 0352/1. hrsz-ú állami
tulajdonú ingatlan (Szentgotthárd, Kodály
Z. utca 8-as számú főútvonal Dobó István
utca közötti szakasza) az önkormányzat
kezelésébe kerüljön.
Határidő:
Felelős:
irodavezető

azonnal
Fekete

Tamás

műszaki

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
egyetért
a
Szentgotthárd 1377/2. hrsz-ú úton a
gimnázium-piac előtt haladó kerékpárút
átvezetése érdekében a piachoz bevezető
útszakaszon a kerékpáros átvezetés sárga
színű jellel történő jelölésével.

2012. OKTÓBER 31.

Határidő:
Felelős:
irodavezető

azonnal
Fekete

Tamás

műszaki

3.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért
a
kerékpárosforgalom
biztonságosabbá
tétele
érdekében
tájékoztató táblák kihelyezésével a
Szentgotthárd, Füzesi útra, illetve a
Bethlen G. utcába. Egyetért azzal, hogy a

fürdő felől érkező kerékpárosokat
tájékoztató táblákkal kell bevezetni
az iskola előtti parkolón keresztül az
iskolához vezető út és a Füzesi út
kereszteződésbe, ahonnan már a
biztonságosabban el tudják érni a piac
előtt haladó kerékpárutat. Egyúttal
kezdeményezi a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Vas Megyei Igazgatóságánál az
állami tulajdonú és kezelésű utak
keresztezésénél (Füzesi úton, Árpád
utcában)
a
kerékpárosforgalom
veszélyére figyelmeztető jelzőtáblák
kihelyezését.
Határidő:
Felelős:
irodavezető

2012. május 31.
Fekete
Tamás

műszaki

4.Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kethelyi
út 57. számú buszmegálló áthelyezését a
Kossuth L. u. – Kethelyi út tervezett
rekonstrukciójának elkészülte előtt nem tudja
támogatni .
Határidő:
a közlésre azonnal
Felelős:
Fekete
Tamás
műszaki
irodavezető

242/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Önkormányzatának

Város
Képviselő-

testülete jóváhagyja a járási hivatal
létrehozatala kapcsán a Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a Vas
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Kormányhivatal

között

működtetéséről
az
állami
intézményfenntartó központ ( KIK )
fenntartásába történő átadást követően
is
gondoskodik,
működtetési
kötelezettség
alóli
mentesítési
kérelmet nem nyújt be.

megkötendő megállapodást a jelen
Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor
polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
245/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:

243/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

az

Önkormányzat

2012. évi költségvetésének háromnegyed
éves

teljesítéséről

szóló

beszámolót,

valamint az önkormányzat 2012. I-IX. havi
gazdálkodásáról,
szóló

likviditási

tájékoztatót

2012. OKTÓBER 31.

helyzetéről

megismerte,

és

elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
244/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
úgy
dönt,
hogy
a
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási
Intézmény esetében a
– a SZOI Általános Iskolájának
Arany János 1-4. Évfolyama,
– a SZOI Általános Iskolájának
Széchenyi
István
5-8.
Évfolyama,
– a SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnázium,
– a SZOI Takács Jenő AMI

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában
 az „A” típusú pályázat esetén 10 főt
részesít ösztöndíjban
 a „B” típusú pályázat esetén 0 Főt
részesít ösztöndíjban
Határidő : 2012. december 17.
Felelős : dr. Gábor László irodavezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában
 az „A” típusú pályázat esetén 2.000
Ft/fő/hó támogatást nyújt
Határidő : 2013. január 31. az első (5 havi)
rész átutalására
Felelős : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
irodavezető
246/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

megismerte

és

elfogadásra javasolja a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium intézmény 2012/2013as tanévre szóló éves munkatervét.
Határidő: azonnal
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Felelős : Bedics Sándor igazgató
247/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Móra
Ferenc Városi Könyvtár a Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program
keretében meghirdetett „Kulturális
intézmények részvétele a tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátásában”

2012. OKTÓBER 31.
című, TÁMOP 3.2.13-12/1 kódszámú
felhívásra „Lehet élmény a tanulás”
címmel pályázatot nyújtson be, azzal,
hogy a Képviselő-testület:
 az érintett a projektben vállalt
tevékenységeket
elviekben
támogatja,
 vállalja, hogy nem hoz olyan
döntést, amelynek a jelzett projekt
vonatkozásában a fenntartási
kötelezettség
biztosításának
lehetőségét akadályozná.

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1.) pontban
meghatározott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az
alábbiak szerint:
Projekt megvalósítás:
Év.
2012.
2013.
2014.
Fenntartási időszak:
Év.
2014-2018.

Projekt teljes költsége (Ft)
Támogatás
Önerő
5.000.000,- Ft
15.000.000,- Ft
Fenntartási költség
félévente
egy
program
megvalósítása (plusz fenntartási
költség nem jelentkezik!)

Önerő forrása

0.0.-

-

Fenntartás forrása
intézmény költségvetése

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
248/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Pável
Ágoston
Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi
Múzeum
átadás-átvételével
kapcsolatos megállapodás tervezetét
megismerte,
annak
végleges
elfogadására a későbbiek során
visszatér,
illetve
a
tervezettel
kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket
teszi:

a) a múzeumot a Móra Ferenc
Városi Könyvtárral együtt, egy
intézményben tervezi működtetni
2013. január 01. időponttól,
b) a múzeum fenntartását a feladat
ellátásához szükséges személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételek
egyidejű átadása / biztosítása
mellett képes vállalni 2013. január
01. időponttól,
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy
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a múzeum átvételének részletes
előkészítésére folytasson tárgyalásokat
az
Átadó
Megyei
Múzeumok
Igazgatósága / a Vas megyei
Intézményfenntartó
Központ
képviselőivel,
azzal,
hogy
a
tárgyalások eredményéről, átadásátvételről készüljön újabb, minden
részletre kiterjedő előterjesztés a 2012.
novemberi képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2012. novemberi testületi
ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
dr. Gábor László irodavezető
249/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete felhatalmazza Szentgotthárd
Város Polgármesterét arra, hogy
kezdjen
tárgyalásokat
az
Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
polgármestereivel arról, hogy 2013.
január 01-től Szentgotthárd biztosítsa
Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
településeken a védőnői ellátást.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr.
Mesterházy
Mária
intézményvezető főorvos
dr. Gábor László irodavezető
Amennyiben
az
1.
pontban
megfogalmazott tárgyalások nem
vezetnek
eredményre,
akkor
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2013. január 01. időponttól
nem (tudja kiegészíteni) egészíti ki – a
Rendelőintézet / az ellátó intézmény
költségvetésében - az OEP által heti
30 órában finanszírozott iskolavédőnő
bérét.

2012. OKTÓBER 31.
Határidő: azonnal, a költségvetési
koncepció tárgyalásakor figyelembe
venni!
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr.
Mesterházy
Mária
intézményvezető főorvos
Somorjainé D. Zsuzsanna
irodavezető
250/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városi Gondozási
Központ

Felügyeleti

elnevezésű

belső

ellenőrzése”

ellenőrzési

jelentést

megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

Határidő:
a közlésre azonnal
Felelős:
a közlésért Dr. Dancsecs
Zsolt jegyző
251/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete

jóváhagyja

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2013. évi belső ellenőrzési tervét az
Előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Felelős:

Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Drávecz-Kovács Renáta belső ellenőrzési vezető
Határidő:
folyamatos
252/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete az Előterjesztés 2.
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melléklete

közterülethasználati

szerinti

díjak

bevezetését

javasolja a
közterületek
közterületek

használatáról
rendjéről,

és

valamint

a
a

közterületek bontásáról
és helyreállításáról szóló 11/1999. (IV.1.)
önkormányzati rendelet módosításához.
A javaslat elemeit be kell emelni a
rendelettervezetbe.
Határidő

a

Rendeletmódosítás

bevezetéséhez: 2012. novemberi ülés
Felelős: az előterjesztzésért Dr. Dancsecs
Zsolt Jegyző
253/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szentgotthárdi,
484/44 hrszú, 7069 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen
terület
megnevezésű
ingatlanból
kiméretésre
kerülő,
jóváhagyott területrészt 1.029.440 Ft áron
értékesíti. Ez az összeg tartalmazza az
értékbecslés költségét is. A területrész
vásárlását kezdeményező félnek a
határozat közlését követő 15 napon belül
nyilatkozni kell arról, ha az alábbi
feltételek alapján továbbra is fenntartja a
vételi szándékát. Ebben az esetben a
szentgotthárdi 484/44 hrsz-ú ingatlan
megosztását meg kell rendelhetni.
A vevő fél feladata, kötelezettségei a
szerződéskötés kapcsán:
- az értékesítésre kerülő ingatlanrészen
jelenleg haladó kb. 40X40 cm-es
betonlapokból lerakott járdát át kell
helyezni,
a
Kertvárosi úti
járda
nyomvonalában földfeltöltést is el kell
végezni - valamint a járda csatlakozásának
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nyomvonalában a Kertvárosi úton a padkát
le kell süllyeszteni. Ennek elkészítése a
vevő feladata és költsége; a munka
elvégzése előtt a Műszaki Irodával
egyeztetni kell.
- A vételáron felül az értékbecslés
költsége és a telekalakítással járó összes
költség
(változási
vázrajzok
elkészítésének költsége, tulajdoni lap,
térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés
költsége) a fent megállapított áron felül a
vevő felet terheli, ill. annak értéke az
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001.
(II.1.) önkormányzati rendelet alapján
történő értékesítéskor a vételár részét
fogja képezni.
Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő
feladata, az ezzel járó ügyvédi és
Földhivatali átvezetés költsége a vevő
felet terheli.
.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
254/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja, hogy a
szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, természetben
Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz. alatti
lakóház,
udvar,
gazdasági
épület
megnevezésű, 2346 m2 területű, ingatlan
értékesítésének meghirdetése a 228/2012.
számú határozatban foglalt feltételek
alapján továbbiakban is folytatódjon.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

255/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete

a

szentgotthárdi

0828/39 hrsz-ú, 3 ha 0401 m2 területű,
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erdő művelési ágú, külterületi

ingatlanban

lévő

10/45

tulajdoni

részarányára az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatósággal
Siskaszer

26/A.)

(9941

Őriszentpéter,

történő

Adásvételi

szerződés megkötéséhez járul hozzá a
232/2012.

sz.

testületi

határozattal

elfogadott pályázati kiírásban szereplő
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garázst bérbeadásra meghirdeti. Bérleti díj:
havi 5.550.-Ft
Pályázat benyújtásának határideje: 2012.
november 14. A bérleti szerződés
időtartama
határozatlan,
3
hónap
felmondási határidővel.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint)
megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2012. novemberi testületi ülés.
A hirdetményt a helyben szokásos módon
kell közzétenni.

feltételekkel és vételárért.
Határidő: a közlésre azonnal,
szerződéskötésre a közlését követő 15
napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
256/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szentgotthárdi
1074/3
hrsz-ú,
ingatlanon
lévő,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a
tulajdonában
álló
Nyilvános
WC
üzemeltetéséről szóló, jelen előterjesztés
1. sz. mellékletét képező Megállapodást
jóváhagyja.
A Képviselő-testület az idei évre
kifizetendő 30.000.-Ft+Áfa összeget a
működési
céltartalék,
intézmény
üzemeltetési elkülönített keret terhére
biztosítja, a jövő évre vonatkozó
kötelezettséget, pedig a 2013 évi
költségvetési keretben tervezni szükséges.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
257/2012. 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 m2 alapterületű

Határidő: a meghirdetésre azonnal, döntés
előkészítése: következő testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,
258/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete felkéri a polgármestert a
közbeszerzési eljárás megindítására
és a nyertes bankkal 220 M Ft-os, 5
éves futamidejű adósságmegújító
hitel szerződés tervezet aláírására
az Önkormányzat képviseletében.
2. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete felhatalmazza Huszár
Gábor polgármestert, hogy a
Kormány hozzájárulását követően a
nyertes bankkal a hitel szerződést
kösse meg.
3. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra,
hogy
az
igénybe
vett
adósságmegújító hitelt és járulékait
a hitel futamidejének éveiben éves
költségvetésébe
betervezi
és
jóváhagyja. Az ebből adódó tőkeés kamatfizetési kötelezettségeinek
eleget tesz, és a nyertes bank
részére más pénzügyi intézménynél
vagy a Magyar Államkincstárnál
vezetett
vagy
későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi
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fizetési számlájára (beleértve a
Pénzforgalmi Bankszámlát és az
egyéb
számlákat
ahol
ezt
jogszabály
nem
zárja
ki),
felhatalmazáson alapuló beszedési
megbízást biztosít.
4. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a hitel és járulékai
visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat
költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a
saját bevételeket ajánlja fel –
különös
tekintettel
a
helyi
adóbevételekre, normatív és egyéb
támogatásokra,
átengedett
adóbevételekre – figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat
5. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra,
hogy az 1. számú mellékletben
felsorolt ingatlanok közül a hitel
fedezeteként a következőket ajánlja
fel: a szentgotthárdi 38 hrsz-ú,
természetben
Szentgotthárd,
Kossuth u.7 szám alatt található
Kultúrház - jelenlegi becsült értéke
71.852 E Ft, a 23/2
hrsz-ú,
természetben Szentgotthárd Strand,
ingatlan - jelenlegi becsült értéke
30.659 E Ft, a 4904 hrsz-ú a
szabályozási tervben lakóövezetbe
sorolt terület, melynek jelenlegi
becsült értéke 52.193 E Ft, a
32/A/10; 32/A/1; 32/A/2; 32/A/3
természetben Szentgotthárd Széll
Kálmán tér 21. fsz 10; 1, 2; 3.
üzlethelyiségek, melyek jelenlegi
becsült értéke összesen 69.407 E
Ft. és a Szentgotthárd Hunyadi u. 3.
fszt. 1. alatti ingatlan - jelenlegi
becsült értéke 17 940 000 Ft. –
összértgékünk 242.051 E Ft.
6. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete felkéri a polgármestert,
hogy az adósságmegújító hitelszerződés aláírását követően az
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önkormányzat költségvetésébe a
hitel 2012. évi kamatának összegét
tervezze meg a költségvetés
következő módosításánál.

Határidő:
1. pont esetén:
azonnal
2. pont esetén:
a
kormány
hozzájárulását követően azonnal
6. pont esetén:
a
költségvetés
következő módosítása
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző
259/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
220.000
E
Ft
adósságmegújító hitelt vesz fel
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
folyószámlahitelének kiváltására.
Ennek érdekében kérelmet nyújt be
Magyarország Kormányához az
adósságot keletkeztető ügylethez
való
hozzájáruláshoz.
(1.
számú.melléklet)
2. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Kormányengedélyhez a
2. számú melléklet szerinti szöveges
indokolást nyújtja be.
3. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra,
hogy
az
igénybe
vett
adósságmegújító hitelt és járulékait
a hitel futamidejének éveiben éves
költségvetésébe betervezi.
4. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az adósságmegújító hitel
felvételéhez szükséges három évre
szóló költségvetési kitekintést
elfogadja. (3. számú melléklet )
5. Szentgotthárd
Város
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Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
adósság
újratermelődését
megakadályozó
önkormányzati intézkedéseit az 4.
számú melléklet tartalmazza
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző
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keretében egy kis- vizierőmű létrehozatalában
partner

kíván

lenni.

Az

e

témában

beérkezettelképzelések közül a Carpathia Zrt.
gazdasági társaság. ajánlatát fogadja el. Felkéri
a

Polgármestert,

illetve

a

Polgármesteri

Hivatalt, hogy a szükséges megállapodásokat
készítse elő és terjessze a Képviselő–testület
elé.

260/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos
tulajdonát
képező
Szentgotthárd., Kossuth u. 2. fszt. 3. sz.
alatti, 1056/1/A/3 hrsz-ú, 25 m2
alapterületű, jelenleg bérbeadás útján
hasznosított
üzlethelyiséget
az
Önkormányzat vagyonáról szóló többször
módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati
rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a
helyben szokásos módon meghirdeti
eladásra:
Az eladási ár 6.000.000- Ft. amely

Határidő: 2012. december 31.
Felelős:

Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás műszaki

irodavezető
Városfejlesztési és Pályázatkezelő
Csoport

262/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata az
EU Önerő Alap felhasználásának részletes

ÁFA-t nem tartalmaz

szabályairól

Pályázatok beérkezési határideje: 2012.
november 15. A pályázatokat konkrét
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz
600.000..- Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje a
2012. novemberi testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az
Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

rendelet alapján a „Rába szentgotthárdi

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
261/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete a megújuló energia alapú
villamos energia hasznosításával a Rába folyó
szentgotthárdi szakaszán egyetért – ennek

szóló

285/2012.

Korm.

szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című
konzorciumi

pályázat

13.011.505,-

Ft

EU

saját

forrását:

Önerő

igénybevételével kívánja biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás, irodavezető

Alap
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Készült: A Szentgotthárdi Polgármesteri
Hivatalban
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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