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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
312012. (IX. 27.) Önkormányzati rendelet
3.
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
211/2012. (IX. 27.)

„Tájékoztató az elmúlt két év pályázatairól a
közművelődés területén.”

8.

212/2012. (IX. 27.)

„Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének
végrehajtásáról, különös tekintettel a
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással,
a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.”

8.

213/2012. (IX. 27.)

„Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról.”

8.

214/2012(IX.27.)

„ Köznevelési intézmények további működtetése.”

8.

215/2012 (IX.27.)

„Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése
a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Intézményében.”

9.

216/2012. (IX.27.)

„A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme
TÁMOP pályázaton való induláshoz.”

9.

217/2012. (IX.27.)

„SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuman

10.
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kézilabdás osztály indítása.”
218/2012. (IXI. 27.) „Zöld Szentgotthárd program pályázati
összegének megelőlegezése.”

10.

219/2012. (IX.27.)

„Pályázati felhívás Aljegyzői munkakör betöltésére.”

10.

220/2012. (IX.27)

„Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és
városrészeket támogató Alapból.”

10.

221/2012. (IX.27.)

„100%-os önkormányzati tulajdonú vállalkozás létrehozása.”

11.

222/2012. (IX.27.)

„Rába kisvízi erőmű építése Szentgotthárdon
(KEOP-2011-4.4.0) üzleti ajánlat.”

12.

223/2012 (IX. 27)

„Szentgotthárd Kossuth L. u. 57. számú, 93/2. hrsz-ú
ingatlanon levő tekepálya épületrész fennmaradásának
- áthelyezésének ügye.”

12.

224/2012 (IX.27.)

„Szentgotthárd – Farkasfa településrész ivóvízminőség
-javításának kivitelezéséhez fejlesztési hitel felvétele.”

12.

225/2012 (IX.27.)

„Területvásárlási kérelem (Viniczay Tibor).”

13.

226/2012. (IX.27.)

„Kovács Vanda és Kovács Rita kérelme.”

13.

227/2012. (IX.27.)

„Lakáscélú támogatási kérelem.”

13.

228/2012. (IX.27.)

„Eladási ár meghatározása (2410. hrsz-ú ingatlan,
Szentgotthárd, Alkotmány u. 57.)”

13.

229/2012 (IX.27)

„Tamási Alex és Varga Csaba garázscsere kérelme.”

14.

230/2012 (IX.27)

„Készfizető kezességvállalás az ÖKV részére.”

14.

231/2012 (IX.27)

„Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízhálózat
kiépítése” pályázat benyújtása.”

14.

232/2012 (IX.27)

„Ingatlanvásárlás (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság).”

15.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2012 (IX/27) 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:
„3.§
(1)
Szentgotthárd
Önkormányzata
2012.
költségvetésének

Város
évi

2012. SZEPTEMBER 26

a) kiadási főösszege 2.181.319,9 e/Ftban,
azaz
Kettőmilliárd–
száznyolcvanegymillió
háromszáztizenkilencezer
kilencszázszáz forint,
b) bevételi főösszege 1.924.702,9 e/Ft
azaz
Egymilliárdkilencszázhuszonnégymillióhétszázkettőezer kilencszázszáz forint,
c) hiányát 256.617 e/Ft-ban, azaz
Kettőszázötvenhatmillióhatszáztizenhétezer 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:
189.397 e/Ft, melyből
a)működési célú hitel:
104.982
e/Ft
b)felhalmozási célú hitel:84.415
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
1.551.700,9 e/Ft
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a) intézményi működési bevételek:
124.676 e/Ft,
aa) III. Béla Szakképző Iskola
21.646 e/Ft,
ab) Rendelőintézet
21.581 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár
1.605 e/Ft,
ad) Polgármesteri Hivatal
18.975 e/Ft,
ae) Önkormányzat
60.869 e/Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
933.537 e/Ft, ebből
ba) helyi adók
818.000 e/Ft,
bb) átengedett központi adók
114.037 e/Ft,
cc) bírságok, pótlékok
1.500 e/Ft;
c) Működési támogatások:
ca) normatív támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) normatív kötött felh. támogatások
cd) egyéb központi támogatás

319.104,9 e/Ft, ebből
255.846 e/Ft,
3.024,9 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
373.002 e/Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
276.500 e/Ft, ebből
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.
74.600 e/Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. b. 16.900 e/Ft,
ac) pénzügyi befektetések bevételei
185.000 e/Ft;
b) Felhalmozási támogatások
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
1.924.702,9 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 189.397 e/Ft, hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei 189.397 e/Ft, ebből
a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele
104.982 e/Ft,
b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 63.557 e/Ft,
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c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 20.858 e/Ft,
(8) Finanszírozási bevételek összesen:
256.617 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
1.478.285,9 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
243.581 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
313.951,9 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
48.000 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön
13.000 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön
35.000 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
251.880 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
3.302 e/Ft,
db) Működési céltartalék
16.705 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
231.873 e/Ft;
e) hiteltörlesztésre
209.344 e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés
206.289 e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés
3.055 e/Ft;
határoz meg.”
4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
418.512 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
109.631 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
466.523,8 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:
1.478.285,9 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
243.581 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata
136.579 e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előir. 35.736 e/Ft,
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ac) dologi kiadások előirányzata
65.058 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
313.951,9 e/Ft,
fa) személyi juttatások előirányzata
2.803 e/Ft,
fb) munkaadót terhelő járulékok előir.
1 046 e/Ft,
fc) dologi kiadások előirányzata
189.733,8 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,
8.586 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 248.581 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
16.708 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
231.873 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) normatív hozzájárulás, melyen belül
aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás
1.716 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga
277 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás
294 e/Ft,
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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
351 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,
c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás
150.000 e/Ft,
d)Hársas tó strandhoz szennyvízelv, zuhanyzó, WC kial (269/2011)
3.500 e/Ft,
e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011)
2.223 e/Ft.
f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)
68.000 e/Ft
g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás pályázati önrész (28/2012)
2.000 e/Ft
(6) A céltartalékban tervezett 248.581
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 319.104,9 e/Ft
normatív állami támogatásban részesül, a
szociális juttatásokhoz kapcsolódóan
tervezhető normatív kötött felhasználású
támogatás 47.203 e/Ft. Központosított
előirányzatok 3.024,9 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
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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.”
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
211/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az elmúlt 2 évben a
közművelődés
területén
benyújtott
pályázatokról
szóló
tájékoztatót
megismerte,
az
abban
foglaltakat
tudomásul veszi. .
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
Kiss Éva elnök
212/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
–
testülete
a
Szentgotthárd
város
környezetvédelmi
rendeletének
végrehajtásáról, továbbá a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos
tapasztalatokról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
213/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási
Tanácsában
folytatott
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7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő
napon
lép
hatályba
és
a
hatálybalépését
követő
napon
hatályát veszti.
Kihirdetve:
2012. szeptember 27-én
tevékenységről
szóló
megismerte.

tájékoztatót

Határidő: azonnal
Felelős:
Huszár Gábor polgármester /
elnök
214/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő—testülete
kifejezi
azon
szándékát, hogy a rendelkezésére álló saját
és átengedett bevételek terhére 2013.
január 01. időponttól a saját tulajdonában
álló, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon működtetéséről
való gondoskodást az államtól
- a Szentgotthárd és Kistérsége
Oktatási
Intézmény
(SZOI)
szentgotthárdi
intézményei
vonatkozásában KÉPES átvállalni
azzal,
hogy
ugyanakkor
a
képviselő – testület már most
rögzíti, hogy a végső támogató
döntést nem fogja tudni meghozni,
amennyiben a stabilitási törvény
szerinti
önkormányzatokkal
szembeni költségvetési elvárások
nem változnak jelentősen.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő—testülete felkéri Huszár Gábor
Polgármestert, hogy az októberi Képviselőtestületi ülésre készítsen előterjesztést,
részletesen
pénzügyi
adatokkal
alátámasztva, hogy a Képviselő-testület
dönteni tudjon arról, hogy a rendelkezésére
álló saját és átengedett bevételek terhére a
következő naptári évben kezdődő tanévtől
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az oktatási intézmények működtetését
képes vagy nem képes vállalni.
Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a
Képviselő-testület
azon szándékáról,
amennyiben nem képes vállalni a
működtetést értesítse a Kincstár területileg
illetékes szervét.

a Társadalmi Megújulás Operatív
Program
keretében
(Kódszám:
TÁMOP
–
3.4.3-2.2.5.
A
komponens) elnevezésű felhívására
pályázatot nyújtson be, továbbá
nyilatkozik arról, hogy:
- az érintett a projektben vállalt
tevékenységeket támogatja,
- vállalja, hogy nem hoz olyan
döntést, amelynek a jelzett
projekt
vonatkozásában a
fenntartási
kötelezettség
biztosításának
lehetőségét
akadályozná.
Határidő: azonnal, a benyújtásra:
2012. szeptember 28.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató

Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László irodavezető
Somorjainé
D.
Zsuzsanna
irodavezető
215/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégiumban a 2012/13.
tanévben engedélyezi a maximális
osztálylétszám túllépését az intézményben
az alábbiak szerint:
Szakiskolai tagozat:
 9. B osztály: 35 fő
 9. C osztály: 36 fő
 1/10/B osztály: 37 fő
 1/11/C osztály: 33fő
 1/11/D osztály: 33 fő
 2/12/C osztály: 32 fő
 2/12/D osztály: 32 fő
Szakmai gyakorlati csoportok:
 9.C pincér: 13fő
 10. A vendéglős: 15 fő
 1/10/B pincér: 14 fő
Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató
216/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete, mint a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium fenntartója
hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény
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2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete jóváhagyja az 1.) pontban
meghatározott
pályázat
megvalósítására, illetve fenntartására
vonatkozó adatokat az alábbiak
szerint.
Projekt megvalósítás:
Év.
Projekt teljes
költsége (Ft)
Önerő
Támogatá Öner forrása
s
ő
2012
8 millió
0.- 100%
.
250 Ft
támogatá
s
2013
24 millió
0.- 100%
.
750 Ft
támogatá
s
Fenntartási időszak:
Év.
Fenntartási
Fenntartás
költség
forrása
20140,- Ft /év
2018.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató
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217/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
javasolja a Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és
Kistérsége Oktatási Intézmény kérelmét
fogadja el és engedélyezze, hogy az
intézmény a gimnáziumban a 2013/2014es
tanévre
indítandó
osztályoknál
kézilabdás osztályt/csoportot indíthasson.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Balogh Éva igazgató
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy az Önkormányzat, a fenntartó
Szentgotthárd és térsége Többcélú
Kistérségi Társulás, a Szentgotthárd és
Kistérsége Oktatási Intézmény, valamint a
Szentgotthárdi
Kézilabda
Klub
részvételével készítsen elő egy olyan
négyoldalú megállapodást, amely az
indítandó
kézilabdás
osztály/csoport
oktatását támogatja.
Határidő: 2012. október 20.
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Balogh Éva igazgató
218/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Zöld Szentgotthárd”
program nettó 2.126 000 Ft költségét
likviditási nehézségei miatt nem tudja
megelőlegezni.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
irodavezető
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219/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz
közzé az aljegyzői munkakör betöltésére az
előterjesztés mellékletében meghatározott
feltételekkel azzal a kiegészítéssel, hogy a
német nyelvtudás elvárt feltétel, az angol
vagy szlovén és egy harmadik idegen
nyelv ismerete előnyként szerepeljen. A
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt,
hogy a pályázati kiírást a Nemzeti
Közigazgatási Intézet hivatalos honlapján,
valamint a helyben szokásos módon tegye
közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
220/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Civil- és városrészi
alap keret terhére
a) A Szentgotthárdi Civil Fórum az
„Év
Civil
Szervezete
Díj”
kiosztására
irányuló
kérelmét
28.000 Ft-tal támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
A Szentgotthárdi Civil Fórum
kérelmét
a
Képviselő-testület
támogatja és a 9/2012. számú
Képviselő-testületi határozat f.
pontjában megítélt 40.000,- Ft-os
támogatás elszámolási határidejét
2012. december 31-re módosítja.
b) A SZEMLE Egyesület zsidahegyi
kereszt
felújítására
irányuló
kérelmét
a
képviselő-testület
44.000 Ft-tal támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
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c) A Szentgotthárd-Zsida Önkéntes
Tűzoltó Egyesület karácsonyi
programok
megszervezésére
irányuló kérelmét a képviselőtestület nem támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
d) A
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
„Nemzetiségi,
Nemzetközi Mikulás Ünnepély”
megrendezésére irányuló kérelmét
46.000 Ft-tal támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
e) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület
idősek
napi
rendezvény
megvalósítására irányuló kérelmét
46.000 Ft-tal támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
f) Az „Alapítvány a 100 éves
Szentgotthárdi Gimnáziumért”
kerékpártároló
megépítésére
irányuló kérelmét 29.902 Ft-tal
támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
g) A Szentgotthárdi Muzsikáért
Alapítvány zenetörténeti vetélkedő
megszervezésére és az ifjúsági
zenei találkozón való részvételre
irányuló kérelmét a képviselőtestület nem Ft-tal támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
h) A
Rábakethely
Városrészi
Önkormányzata
„Generációk
Találkozási Pontja” kialakítására
kérelmét 34.000 Ft-tal támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 15.;
i) A
Rábakethely
Városrészi
Önkormányzata
adventi
programok
megszervezésére
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irányuló kérelmét 18.000 Ft-tal
támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
j) A
Rábatótfalu
Városrészi
Önkormányzata a művelődési ház
ajtajának
és
függönyeinek
cseréjére, valamint karácsonyi
programjainak
megszervezésére
irányuló kérelmét 46.000 Ft-tal
támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 31.;
k) Az Alfakör Szentgotthárd előadás
megszervezésére irányuló kérelmét
a képviselő-testület 18.000 Ft-tal
támogatja,
elszámolási
határidő:
2012.
december 15.;

Az Önkormányzat támogatási szerződést
köt a támogatottal, aki az abban foglaltak
szerint köteles tételesen elszámolni a
támogatás összegével.
Határidő:
támogatási
szerződések
megkötésére a Szabályzat 13. pontját
figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
pénzügyi irodavezető
Közlésért:
Szép
Renáta
titkársági
ügyintéző, civil referens
221/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete Szentgotthárdi
Eszközkezelő
és
Településfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság (SZET
Kft.)
megnevezéssel
100%-os
önkormányzati
tulajdonú
gazdasági
társaságot alapít, ehhez elfogadja az
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Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
Alapító okiratot.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárdi
Eszközkezelő
és
Településfejlesztő
Korlátolt
Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének Takáts Józsefet
(szül: Szombathely, 1961.06.29., anyja neve:
Sütő Margit), lakcím: Szombathely, Szent Imre
herceg u. 1. I/7. javasolja.

2.)

Határidő azonnal.
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárdi
Eszközkezelő
és
Településfejlesztő
Korlátolt
Felelősségű
Társaság Felügyelő bizottságába tagként a
következőket
Somorjainé
Doncsecz
Zsuzsannát (lakcím: Szentgotthárd, Árpád u.
22.) Labritz Bélát (lakcím: Szentgotthárd,
Pável Ágoston ltp. 6.) és Vadász Józsefet
(lakcím: Szentgotthárd, Zsidai u.10.) választja
meg:

3.)

Határidő azonnal.
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
4.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárdi
Városmenedzsment Korlátolt Felelősségű
Társaság
Felügyelő
könyvvizsgálójává
Kertész Dezsőt (lakcím: Szombathely,
Gyöngyösparti sétány 2.) választja meg:

Határidő azonnal.
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárdi
Eszközkezelő és Településfejlesztő Korlátolt
Felelősségű
Társaság
törzstőkéjeként
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint pénzügyi
hozzájárulást teljesít a működési céltartalék
terhére. Ezen belül 734.000 Ft-ot a működési
pályázati alap terhére, 266.000 Ft-ot
intézményüzemeltetési
elkülönített
keret
terhére.

Határidő azonnal.
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
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222/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rába kisvízi erőmű
építése Szentgotthárdon (KEOP -2011-4.4.0)
pályázati
lehetőség
című
előterjesztés
tárgyában nem kíván döntést hozni megfelelő
további információk beszerzése illetve a
rendelkezésre álló információk további
elemzése és feldolgozása miatt.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős:
Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás műszaki
irodavezető
Városfejlesztési és Pályázatkezelő
Csoport

223/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 280/2004. számú
Képviselő-testületi határozattal elfogadott
településszerkezeti terv, a többször
módosított, a egységes szerkezetbe foglalt
helyi építési szabályzat és a mellékletét
képező szabályozási terv azon irányú
felülvizsgálatát kezdeményezi, mely a
Szentgotthárd 94. hrsz-ú teleknek a
beépítésre szánt terület - településközpont
vegyes terület terület-felhasználását, a TV
4 jelű építési övezet kiterjesztését lehetővé
teszi.
A felülvizsgálatra 330.00 forintot biztosít
az általános tartalék terhére.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős:
Fekete
Tamás
irodavezető

műszaki

224/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul 30.759 e/Ft
összegű
éven belüli fejlesztési hitel
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felvételéhez,
egyben
felhatalmazza
a
polgármestert és a jegyzőt, hogy ennek
érdekében
kezdjen
tárgyalásokat
pénzintézetekkel. Ezzel párhuzamosan. a
Polgármester keresse meg a VASIVÍZ ZRT-t,
hogy a fizetendő előleget lehetőség szerint a
VASIVÍZ Zrt. vállalja fel. A tárgyalások
eredményét
–
tekintettel
a
határidő
rövidségére, valamint a Közbeszerzési
törvényre – haladéktalanul ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző

225/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad
ahhoz, hogy a szentgotthárdi, 484/44
hrszú, 7069 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1/1
arányban az Önkormányzat tulajdonában
álló belterületi ingatlanból a jelen
Előterjesztés 3. sz. mellékletét képező
helyszínrajzon megjelölt kb. 497 m2-es
területrész kiméretésre és értékesítésre
kerüljön.
Az ingatlan eladási árát a Képviselőtestület forgalmi értékbecslés alapján a
következő ülésen határozza meg.
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban:
értékbecslés a következő ülés
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás
műszaki irodavezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
226/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Kovács
Vanda
Szentgotthárd Kossuth L. u. 29. és Kovács
Rita Szentgotthárd Szabadság tér 1. szám
alatti lakosok kérelmét támogatja és
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a tulajdonában levő Szentgotthárd

2012. SZEPTEMBER 26

933/1. és 933/4. hrsz-ú telkek területéből
egy közforgalom elől elzárt magánút
legyen kialakítva, az előterjesztés 4.sz.
melléklete szerint. Szentgotthárd város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Szentgotthárd 936. és 937. hrsz-ú telkek
tulajdonosai
által
felajánlott,
az
előterjesztés 5.sz. melléklete szerinti
területrészét ajándékként elfogadja.
A közforgalom elől elzárt magánút térképi
és
természetbeni
kialakításához,
üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges
valamennyi költséget a kérelmezőknek kell
fizetniük, vagy kötelesek a kialakításhoz
szükséges munkálatokat a költségek
megelőlegezésével az Önkormányzattól
megrendelni. A kérelmezők a telekalakítási
eljárás megindítása előtt, az előterjesztés
6.sz. mellékletét képező Közös nyilatkozat
aláírásával kötelesek a területen meglévő
körülmények
elfogadása
kapcsán
nyilatkozatot aláírni..
Határidő közlésre: azonnal
Felelős:
Fekete
Tamás
irodavezető

műszaki

227/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő - testülete a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.)
Önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően az első lakáshoz jutók
támogatása keretéből 300.000.- Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt Makkár
Viktor (szül.: Szombathely, 1983.12.29.
an.: Pukhely Margit Mária) és házastársa
Makkár Otília szül.név.: Móricz Otília
(szül.: Szentgotthárd, 1975.03.19. an.:
Egyed Otília) 9970 Szentgotthárd, Mártírok
u 11B II/6.szám alatti lakosok részére a
szentgotthárdi 1296/5/A/15 hrsz-ú lakás
megvásárlásához..
Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre: 2012. október 24.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
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228/2012. 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 m2 területű, ingatlant
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 6.328.500.- Ft, amely ÁFA-t
nem tartalmaz
Pályázatok beérkezési határideje: 2012.
október 16. A pályázatokat konkrét
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz
633.00.- Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje a
2012. októberi testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az
Előterjesztés
3.
sz.
melléklete
tartalmazza.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
229/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Tamási Alex Szentgotthárd, Deák F.
u. 12. fszt. 4. sz. alatti lakos, mint a
Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti
társasház udvarán lévő 1578/2/A/15 hrsz-ú
15 m2 alapterületű, Önkormányzati
tulajdonú garázs bérlője és Varga Csaba
9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 29/B/2
sz. alatti lakos, mint a Szentgotthárd, Deák
F. u. 12. szám alatti társasház udvarán lévő
1334/A/8 hrsz-ú 14 m2 alapterületű
Önkormányzati tulajdonú garázs bérlője, az
általuk bérelt garázsokat egymás közt
elcseréljék.
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A szükséges szerződéskötés feltétele, hogy
az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat,
mint bérbeadó felé fennálló 20.140.-Ft
bérleti díj tartozást Varga Csaba
maradéktalanul rendezze.
A
szerződés
megkötése
az
Önkormányzati
Közszolgáltató
Vállalat közlése szerint.
Határidő a közlésre azonnal, 1. pontban
szerződéskötésre: a bérleti díj tartozás
rendezését követő15 napon belül
Felelős:
Tófeji
Zsolt
főtanácsos,
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
230/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzati
Közszolgáltató
Vállalat
(9970
Szentgotthárd, Füzesi u. 8.) kérelmét
támogatja.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata készfizető kezességet
vállal az Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalat által felveendő 16.000 e/Ft összegű
folyószámlahitel
és
járulékai
visszafizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Vass József igazgató
231/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete előzetesen egyetért azzal,
hogy az Önkormányzat pályázatot
nyújtson be a” Szennyvízelvezetés és
tisztítás
konstrukció”
(KEOP1.2.0/09-11) pályázati felhívása a
Szentgotthárd-Máriaújfalu
városrészen a szennyvízcsatorna
hálózat kiépítésére, azzal hogy a
pályázati
projekt
végleges
költségvetését újra a Képviselőtestület
elé
kell
terjeszteni.
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a pályázati dokumentációt készíttesse
el, azzal, hogy annak költségeire a
pályázati
támogatás
nyújtson
fedezetet.
Határidő : azonnal
Felelős :
Huszár Gábor
polgármester
Fekete Tamás irodavezető
232/2012. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szentgotthárdi
0828/39 hrsz-ú, 3 ha 0401 m2 területű,
kivett erdő művelési ágú, külterületi
ingatlanban
lévő
10/45
tulajdoni
részarányát, az Önkormányzat vagyonáról
szóló 4/2001. (II.1.) Önkormányzati
rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a
helyben szokásos módon meghirdeti
eladásra.
Az eladási ár 472.900.- Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2012.
október 16.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan
bruttó árának 10 %-a a bánatpénz A vételi
szándék bizonyítására megjelölt bánatpénzt
a pályázat benyújtásának határidejéig át
kell utalni az Önkormányzat OTP Bank
NyRt-nél vezetett 11747068-1542148106530000 sz. számlájára és az átutalásról
szóló igazolást az ajánlathoz kell
mellékelni. A bánatpénzre a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók. A
nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba
beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében való
döntést követő 8 napon belül kamat nélkül
visszafizetésre kerül.

KÉSZÜLT: A Szentgotthárdi
Polgármesteri Hivatalban
FELELŐS: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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A pályázatok elbírálásának határideje a
2012. októberi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan
felmerülő költség a vevőt terheli. Az
adásvételi
szerződés
megkötésének
határideje az elbírálás közlését követő 15
napon belül. A vételárat az adásvételi
szerződés megkötésétől számított 60
napon belül egy összegben kell
megfizetni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján az
államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához
a kötöttségét kizárja.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A
pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem
érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok)
nem értékelhető(k).
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
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