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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

14/2013. (IV. 25.)   Önkormányzati rendelet  

    A 2012.évi zárszámadásról     3. 

    

15/2012. (IV. 25.) Önkormányzati rendelet  

    A szociális igazgatásról és az egyes szociális   6. 

    ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról  

 

16/2012. (IV. 25.) Önkormányzati rendelet  

    Agyermekek védelméről szóló    7. 

    23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet  

    módosításáról 
 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

68/2013. (IV. 25.)             A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. 7. 

    A kábítószer-fogyasztás elleni  

    fellépés tapasztalatai. 

 

69/2013. (IV. 25.)  Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata,    7. 

    aktualizálása . 

 

70/2013. (IV. 25.)  Beszámoló a Szombathely – Zalaegerszeg    8. 

    – Szentgotthárd mechatronikai  

    háromszög  eddigi működéséről,  

    a továbblépés lehetőségeiről. 

 

71/2013. (IV. 25.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának    8. 

    2014. év költségvetési koncepciója. 

 

72/2013. (IV. 25.)  Civil szervezeteket és városrészeket támogató  

                                               Alap felosztása                                        8. 
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73/2013. (IV. 25.)  Önkormányzattól feladatokat átvállaló civil szervezetek                         

                                               ,támogatása                                                    10. 

 

74/2013. (IV. 25.)  Energetikai Bizottságba tag választása.   11. 

 

75/2013. (IV. 25.)  2012. évi éves ellenőrzési jelentés.   11. 

 

76/2013. (IV. 25.)  Zsida Zöld lomb és Erdei utcák által    11. 

    határolt tömbterület helyi építési  

           szabályzatának és szabályozási tervének  

    elkészíttetése . 

 

77/2013. (IV. 25.)  Területvásárlási kérelem (Dalosvölgyi Anita)  12. 

 

78/2013. (IV. 25.)  Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban   12. 

    lakók lakbérhátralékáról 

          és a hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről. 

 

79/2013. (IV. 25.)  A Gotthárd-Therm Kft. 2012. évi beszámolója .  12. 

 

80/2013. (IV. 25.)  Pályázati lehetőség az Óvoda felújítására.   12. 

81/2013. (IV. 25.)  Termelői Piac Szentgotthárdon    13. 

 

82/2013. (IV. 25.)  A szentgotthárdi mozi üzemeltetése.    13. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

14/2013 .(IV.25.)  önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi zárszámadásáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény továbbá az 

államháztartásról szóló többször 

módosított 2011. évi CXCV. törvény 91.§-

ában kapott felhatalmazás alapján a 

többször módosított, Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetéséről szóló 6/2011.(II.24.) 

önkormányzati rendeletének 

végrehajtásáról a következők szerint 

rendelkezik: 

 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2012. évi költségvetésének  

a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, 

kiegyenlítő kiadással nélkül) 2.050.340 

e/Ft-ban azaz kettőmilliárd-ötvenmillió-

háromszáznegyvenezer forintban, 

b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, 

kiegyenlítő bevétellel nélkül) 2.357.330 

kettőmilliárd-háromszázhetvenötmillió-

háromszázharminc e/Ft-ban azaz  

forintban, 

c.) hiányát 336.645 e/Ft-ban azaz forintban 

állapítja meg. 

 

(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: 

268.925 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:  6.504 

e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:  262.421 

e/Ft. 

 

(4) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetésének összevont 

mérlegadatait az 1.  melléklet tartalmazza. 

 

2.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2012. évi költségvetésének bevételét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 eredeti bevételi előirányzat: 

  2.069.803 e/Ft, 

 módosított bevételi előirányzat:

  2.489.610 e/Ft, 

 bevételi teljesítés:    2.357.330 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel nélkül). 

 

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

e/Ft 

Bevételi 

jogcím 

Eredeti 

előirány

zat 

Módosít

ott előir. 

Teljesít

és 

Intézményi 

működési 

bevételek 

92.754 143.950 144.896 

Önkormányz

atok sajátos 

m,űködési 

bevételei 

933.537 959.037 1.053.8

08 

Működési 

támogatások 
306.928 282.740 282.740 

Egyéb 

működési 

bevételek 

161.077 210.830 207.089 

Felhalmozási 

és tőkejellegű 

bevételek 

276.500 126.500 12.501 

Felhalmozási 

támogatások 
0 303.045 303.045 

Egyéb 93.050 102.869 17.102 
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felhalmozási 

bevételek 

Támogatási 

kölcsönök 

visszat. 

igénybevét. 

0 0 4 

Költségvetési 

hiány belső 

finanszírozás

a: 

pénzmaradvá

ny ig.vét. 

0 67.220 67.220 

Költségvetési 

hiány külső 

finanszírozás

a: 

hitelek 

205.957 293.419 268.925 

Összesen: 2.069.80

3 

2.489.61

0 

2.357.3

34 

 

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

3.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2012. évi költségvetésének kiadási 

főösszegét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

eredeti kiadási előirányzat: 

  2.069.803 e/Ft, 

 módosított kiadási előirányzat:

  2.489.610 e/Ft, 

 kiadási teljesítés:    2.050.340 e/Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül).  

 

 

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt 

előirányzatok a következők szerint 

alakultak: 

 

 

e/Ft 

Kiadási 

jogcím 

Eredeti 

előirányz

at 

Módosíto

tt előir. 

Teljesíté

s 

Személyi 

juttatás 
399.541 414.070 407.708 

Munkaadót 

terhelő jár. 
104.561 107.967 106.428 

Dologi 

kiadások 
421.153 508.544 483.589 

Ellátottak 

pénzbeni 

jutt. 

1.667 9.632 9.632 

Egyéb 472.879 456.788 449.008 

működési 

kiadás 

Felhalmozá

si kiadás 
53.142 77.771 34.955 

Felújítási 

kiadás 
22.648 64.063 62.834 

Egyéb 

felhalmozá

si kiadás 

79.689 133.044 120.820 

Támogatási 

kölcsönök 

nyújtása 

0 159.022 159.022 

Tartalék 305.179 342.365  
Befektetési 

c.részesedé

s 

0 7.000 7.000 

Hitelek  209.344 209.344 209.344 
Összesen: 2.069.80

3 

2.489.61

0 

2.050.34

0 

 

(3) A kiadási főösszeg kiemelt 

előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

 

4.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. december 31-i 

állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet 

vagyonkimutatásban, valamint a 

vagyonleltárban szereplő adatok alapján: 

 Eszközök: 8.026.435 e/Ft 

 Források: 8.026.435 e/Ft-ban 

állapítja meg. 

 

 

5.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2012. évi felhalmozási 

pénzmaradványa 251.814 e/Ft a működési 

pénzmaradványa: 49.608 e/Ft. 

(2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 

- az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel 

- alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 Felhalmozási pénzmaradvány:
            251.814 e/Ft 

 Működési pénzmaradvány: 

   49.608 e/Ft 

 Összes pénzmaradvány: 

            301.422 e/Ft 
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Felhasználható pénzmaradvány:  

           53.139 e/Ft, ebből 

 felhalmozási pénzmaradvány:

     3.531 e/Ft 

 működési pénzmaradvány: 

           49.608 e/Ft 

 

(3) A felhasználható pénzmaradványt 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete költségvetési 

szervenként a 6. melléklet szerinti 

részletezettséggel hagyja jóvá: 

 

Intézmény Felhasználható pénzmaradvány 

(e/Ft) 

működés

i 

felhalmozás

i 

összese

n 

III. Béla 

Szakképző 

Iskola 

0 0 0 

Polgármesteri 

Hivatal 
0 0 0 

Rendelőintézet 3.369 0 3.369 
Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár 

6.496 0 6.496 

Önkormányzat 39.743 3.531 43.274 
Pénzmaradván

y összesen: 
39.743 3.531 53.139 

 

 

6.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatát az állami támogatások 

elszámolását követően normatív állami 

támogatás címén 338 e/Ft illeti meg. 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

2012. évi jövedelem-differenciálódás 

mérséklésének elszámolásából adódó 

befizetési kötelezettsége  1.009 e/Ft. 

(3) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2012. évi 

központosított előirányzat elszámolását 

követően 39 e/Ft visszafizetési 

kötelezettsége van. 

 (4) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a normatív kötött 
felhasználású támogatások elszámolását 

követően 97 e/Ft illeti meg. 

 

7.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített 

beszámolóját a 7., 8., 9. mellékletek szerint 

hagyja jóvá. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. 

évi vagyonkimutatását a 10. melléklet 

tartalmazza. 

 

8.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2012. évi létszámkeretet a 

11. melléklet szerint hagyja jóvá. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. 

évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre 

átszámított létszámát a 12. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

9.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat által 2011. évben nyújtott 

közvetett támogatások összegeit a 13. 

melléklet szerint fogadja el. 

 

 

10.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat által felvett hitelek 

állományát lejárat és célok szerinti 

bontásban a 14. sz. melléklet szerint 

fogadja el. 

 

 

11.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat több éves kihatással járó 

felhalmozási, működési feladatait éves 

bontásban a 16. melléklet szerint fogadja 

el. 

 

 

12.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi 

egyszerűsített beszámolóját az 

államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 

Kormányrendelet, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 113. § -nak, 

megfelelően az államháztartás szervezetei 
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közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete 

szerint kötelesek közzétenni.  

 

13.§  A rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

 

Kihirdetve 2013. 04. 25. napján 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2013 . (IV .25. ) önkormányzati 

rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól 

szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet 

módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 12. pontjában, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvény 8. § (4) bekezdés a) pontjában, 

továbbá a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól 

szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

5/A. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az (1) bekezdés 

szerinti közfoglalkoztatást az alábbi 

intézményekkel és szervezetekkel 

(a továbbiakban együtt: 

közfoglalkoztatást megvalósító 

intézmény) valósítja meg: 

a) Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal, 

b) Móra Ferenc Városi Könyvtár és 

Múzeum, 

c) Rendelőintézet Szentgotthárd, 

d) Városi Gondozási Központ, 

e) Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, 

f) Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde, 

g) Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft., 

h) Szentgotthárdi Civil Fórum, 

i) Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület és 

j) Szentgotthárdi 

Horgászegyesület.” 

 

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen 

rendelet 1. mellékletével 

megállapított 2.  melléklet lép. 

 

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a 

„Polgármesteri Hivatal” szövegrész 

helyébe a „Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdésében 

a „15 napon belüli teljesítésre” 

szövegrész helyébe a „8 napon 

belüli teljesítésre” szöveg lép. 

 

4. § Hatályát veszti a Rendelet 

a) 3. § (14), 5/B. § (6), 5/C. § (4), 

5/D. § (2), 12/E. § (3) és 22. § (6) 

bekezdésében a „Polgármesteri” 

szövegrész, 

b) 5/B. §-át megelőző alcím 

(Rendszeres szociális 

segélyezettek közfoglalkoztatása) 

és 

c) 5/B. § (5) bekezdése. 

5. § Ez a rendelet 2013. május 1. napján 

lép hatályba. 

 

Kihirdetve 2013. 04. 25-én. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

16 /2013 (IV. 25.) önkormányzati 

rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva A Magyarország 

helyi önkormányz6atairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11. pontja és a 

42.§ 1. pontja, továbbá a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 

94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, 

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) 

Korm. rendeletben meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete 

helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép 

 

2. § E rendelet 2013. május 01. napján lép 

hatályba. 

 

 

Kihirdetve 2013. 04. 25-én. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

68/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Körmendi 

 Rendőrkapitányság Szentgotthárdi 

Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről, 

Szentgotthárd  közbiztonságának helyzetéről, 

a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 

az azzal  kapcsolatos feladatokról szóló, az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

beszámolóját  elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási 

 Hivatal 2012. évi szabálysértési 

beszámolóját, a Polgárőr Egyesület 

Szentgotthárd,  az  Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület Szentgotthárd,  és a Szentgotthárdi 

Közös  Önkormányzati Hivatal Közterület-

felügyelete 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

69/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Koncepciójának 

felülvizsgálatát és aktualizálását a 

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szöveggel a melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 



X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS 25. 

 8 

Felelős: Huszár Gábor polgármester, a 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 

elnöke 

 

70/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a„Szombathely – 

Zalaegerszeg – Szentgotthárd 

mechatronikai háromszög”  

tevékenységéről szóló beszámolót 

megismerte, az abban foglaltakat 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

 

71/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  a 2014. évi 

költségvetési koncepcióját az Előterjesztés 

1. számú melléklete szerint az alábbi 

javaslatokkal kiegészítve fogadja el:   

 

az intézményrendszer fenntartását továbbra 

is biztosítani kell, ösztönözni kell  a     

takarékosságra való törekvést az 

intézményeknél, pályázati források 

energiamegtakarítást szolgáló 

fejlesztésekre  fordítása, társadalmi 

szervezetekkel való együttműködés  

önkormányzati feladatok 

esetlegeskiszervezésével, fontos megtartani 

a Civil alapot, pályázati lehetőségekjobb 

kihasználása. Az ingatlanértékesítés 

továbbra sem cél, ha történik értékesítés 

annak bevétele fejlesztésre fordítódjon. 

Kerüljön meghatározásra  keretösszeg a 

Gotthard-Therm Kft részére, működési 

költségekhez hozzájárulás  címén, 

esetleg fejlesztési keret címén. 

 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester  

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

Határidő: 2014. évi költségvetés 

készítése a központi költségvetésről 

szóló törvény hatálybalépését követő 

45. nap 

72/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a civil szervezetek 

támogatása napirend keretében a 

következő döntéseket hozza:  

 

a) A SZEMLE Egyesület zsidai 

kultúrház átalakítására irányuló 

kérelmét a képviselő-testület nem 

támogatja.  

 

b) A Szentgotthárd – Zsida 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

2013. évi programok 

megvalósítására irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 200 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 31-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

c) A Magyar Vöröskereszt 

Szentgotthárdi Szervezete „Egy 

csepp emberség” Véradóünnepély 

megrendezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 120 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

augusztus 15.; 

 

d) A Szentgotthárd – Máriaújfalu 

városrész 2013. évi virágosítás, 

falunap és idősek karácsonya 

megvalósítására irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 200 000 Ft-tal 

támogatja.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 
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e) A Szentgotthárdi Énekegyesület a 

Városdal adathordozóra történő 

feléneklésére irányuló kérelmét a 

képviselő-testület 130 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

augusztus 15.; 

 

f) Az Iskolánk Tanulóiért 

Alapítvány Zalabéri tábor 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 3000 Ft/fő 

összeggel  támogatja,amely 

összeget a Pénzügy 2013. július 15-

ig átutal a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

augusztus 31.; 

 

g) Az Iskolánk Tanulóiért 

Alapítvány Erzsébet tábor 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 3000Ft/fő 

összeggel  támogatja,amely 

összeget a Pénzügy 2013. július 15-

ig átutal a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

szeptember 15.; 

 

h) A Szentgotthárdi Civil Fórum a 

Civil Nap és a Kistérségi Forgatag 

megszervezésére, valamint a Civil 

Iroda működési költségeinek 

fedezésére irányuló kérelmét a 

képviselő-testület 139 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

i) A Német Nemzetiségi 

Önkormányzata Hetedik 

Nemzetközi Nemzetiségi 

Gyermeknap, a 26. Megyei Német 

Olvasótábor és a Negyedik 

Magyarországi németek Hienz 

hagyományőrző ifjúsági 

népismereti kézműves és 

olvasótábor megszervezésére 

irányuló kérelmét a képviselő-

testület 200 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

augusztus 31.; 

 

j) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület 

falunap és parasztolimpia 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 200 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

szeptember 15.; 

 

k) A Szentgotthárdi Életfa Baráti 

Kör ismeretterjesztő előadások 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 60 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

augusztus 15.; 

 

l) A Szentgotthárd-Rábakethely 

városrész Plébános úr köszöntése, 

adventi hangverseny és idősek 

karácsony programok 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 200 000 Ft-tal 

támogatja. 

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

m) A Szentgotthárd 

Fúvóskultúrájáért Egyesület 
utazási költségek támogatására 

irányuló kérelmét a képviselő-
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testület 140 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

október 31.; 

 

n) A Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület 
városrészi virágosítás és idősek 

karácsonya megvalósítására 

irányuló kérelmét a képviselő-

testület 65 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

o) A Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány nyári művészeti tábor 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 140 000 Ft-tal 

támogatja,amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

augusztus 31.; 

 

p) A Pro Natura St. Gotthard Civil 

Összefogás Egyesület „Legyen 

liget a Liget” elnevezésű program 

megvalósítására irányuló kérelmét 

a képviselő-testület nem támogatja. 

  

q) A Szentgotthárd-Rábatótfalu 

városrész májusfa kitáncolás, 

városrészi nap, férfinap és idősek 

karácsonya programok 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 200 000 Ft-tal 

támogatja. 

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

r) APannon Kapu Kulturális 

Egyesület 31 db fellépő blúz 

megvásárlásárairányuló   

kérelmét a Képviselő-testület nem 

támogatja. 

 

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést 

köt a támogatottal, aki az abban foglaltak 

szerint köteles tételesen elszámolni a 

támogatás összegével. 

 

 

Határidő: támogatási szerződések  

      megkötésére a Szabályzat 16.)              

      pontját figyelembe véve:      

        azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

 pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, 

 civil referens 

 

 

 

73/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - 

testülete jóváhagyja a Szentgotthárd  

Város Önkormányzata és a tőle 

feladatokat átvállaló civil és egyéb 

szervezetekkel létrejövő  következő 

támogatási szerződéseket, egyéb 

megállapodásokat. 

  

1.1. a parkfenntartási feladatok elvégzése 

kapcsán 

      - Az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti megállapodás-tervezet alapján 

megkötendő  Megállapodást a jakabházi 

városrészben lévő közterületek rendben 

tartására  érdekében és a takarítási és 

hulladék összegyűjtési feladatok 

folyamatos ellátására a    Jakabházi  

Faluszépítő és Hagyományőrző 
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Egyesülettel valamint a máriaújfalui 

városrészen a Máriaujfaluért Egyesülettel. 

     - Az Előterjesztés  2. számú melléklete 

szerinti Támogatási szerződést közterület 

karbantartására a rábafüzesi városrészen a   

Szentgotthárd-Rábafüzes Német          

Nemzetiségi   Önkormányzattal.  

      - Az Előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti Támogatási 

szerződést a rábafüzesi városrészen  a 

Rábafüzesért Egyesülettel, a farkasfai 

városrészen a  Farkasfa Jövőjéért 

Egyesülettel, a rábatótfalui városrészen 

a Rábatótfalui Sportegyesülettel, a 

zsidai városrészen a  Zsidai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülettel . 

 

  A támogatások fedezete a 2013. évi 

költségvetésben tervezett parkfenntartás 

kerete. 

 

2.)  

2.1.) Szentgotthárd város 

Önkormányzatának képviselő – testülete a 

városrészi klubok 

 működtetéséhez az Előterjesztés  4.számú 

melléklet szerinti tartalmú megállapodások  

következő  szervezetekkel  való  

megkötéséhez járul hozzá:  

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére 

a Jakabházi  Faluszépítő és 

Hagyományőrző  

   Egyesület, 

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében 

:Máriaujfaluért Egyesület,  

- Rábafüzes Városrészi Klub esetében:  a 

Rábafüzesért Egyesület ,  

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a 

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, 

A megállapodások fedezete a 2013. évi 

költségvetésben közművelődési 

tevékenység és    

  támogatása (közművelődési klubok) 

kerete. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási 

      szerződés aláírására:2013. május 

                 utalásra  azonnal, illetve a 

      beszámoló letétbe helyezése. 

                  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

 

74/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Energetikai 

Bizottságba választja Takáts József 

ügyvezető igazgatót, a  SZET 

Szentgotthárdi kft vezetőjét. 

      

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az Energetikai 

Bizottságba   választja : dr. Reisinger 

Richárd alpolgármestert és Fekete Tamás 

Városüzemeltetési   vezetőt. 

 

Határidő : a közlésre azonnal            

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

75/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „A 2012. évi éves 

ellenőrzési jelentést” megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

 Zsolt jegyző 

 

 

76/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft-nek az 

Előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei 
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szerinti kérelmében foglaltak alapján 

elrendeli a Zsida városrész Zöld lomb és 

Erdei utcák által határolt tömbterület 

szabályozási tervének elkészítését, a 

280/2004. számú Képviselő-testületi 

határozattal elfogadott településszerkezeti 

tervvel összhangban.                     

 

A felülvizsgálattal kapcsolatban felmerülő 

költségek a Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. –t   

terhelik. A megrendelés csak akkor 

teljesíthető, ha a kérelmező e költségeket 

az önkormányzat számlájára befize3tte.  

                  

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős: műszaki iroda   

 

 

77/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képező 

szentgotthárdi 1396/1 hrsz-ú, 1747 m
2

 

alapterületű, kivett üzlet megnevezésű és a 

szentgotthárdi 1400/25 hrsz-ú, 10892 m2 

alapterületű, kivett közterület megnevezésű 

belterületi ingatlanoknak az ezen 

ingatlanokon üzlethelyiséggel rendelkezők 

részére történő értékesítésével elvben 

egyetért akkor, ha a kérelmező vállalkozók 

vállalják, hogy a területen a hatályos 

szabályozási tervben meghatározottak 

szerinti, a városképnek megfelelő épületet 

építenek fel közösen. Az erre vonatkozó 

vállalkozói nyilatkozat és a beépítéssel 

kapcsolatos elképzelések bemutatása után 

a terület értékesítésére vagy más jogi 

formában való biztosítására visszatér. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

   vezető,  

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

 

78/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és 

vízdíjhátralékáról és a hátralékok 

behajtásáról tett intézkedésekről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt 

 

79/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a Gotthárd-Therm 

Kft 2012. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolóját elfogadja, és egyben 

hozzájárul a 2012. évi 126.885 ezer forint 

mérlegszerinti veszteség következő évekre 

történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

 .Dr Simon Margit ügyvezető  

  igazgató 

 

 

80/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, 

mint székhely önkormányzat, az egyes 

önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes 

szabályairól szóló a belügyminiszter 

8/2013. (III. 29.) rendelete alapján a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde óvodai 

intézményegységén belül  

1.1. a SZEOB Kerekerdő 

Tagóvodája (Rönök, Petőfi u. 

16.) tagintézmény felújítására 
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(tetőcsere és homlokzat 

szigetelésére) valamint 

1.2. a SZEOB Tapsifüles 

Tagóvodája (Gasztony, Fő út 

20.) tagintézmény felújítására 

(fűtéskorszerűsítés és 

hőszigetelés) 

pályázatot nyújtson be. 

Határidő:  a pályázat benyújtására: 

2013. május 02. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester

  

                dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint székhely önkormányzat 

az 1. pontban meghatározott projekt 

megvalósításához szükséges költségek 

kapcsán elfogadja, hogy   

2.1. Rönök Községi Önkormányzat 

biztosítja a Kerekerdő 

Tagóvoda felújításához 

kapcsolódó valamennyi saját 

forrás és az el nem számolható 

költségek beruházás-arányos 

összegét (bruttó 137.143,- Ft), 

2.2. Gasztony Község 

Önkormányzata biztosítja a 

Tapsifüles Tagóvoda 

felújításához kapcsolódó 

valamennyi saját forrás és az el 

nem számolható költségek 

beruházás-arányos összegét 

(bruttó 342.857,- Ft). 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

Pékó Tamás polgármester 

Kóczán István polgármester 
 

 

 

81/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a RA-HU-MI 2012. 

KFT Szentgotthárd, Hunyadi u. 21. alatti 

gazdasági társaság kérelmét támogatja és 

egyetért azzal, hogy a szentgotthárdi 

1377/3 és szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú, 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező ingatlanokon a kft 

termelői piacot működtessen. A KFT-vel a 

területekre használati megállapodást kell 

kötni, használati díjat mindaddig nem kell 

fizetni, meghatározni. A termelői piac 

megszervezésével működtetésével 

kapcsolatos valamennyi feladatot a kft látja 

el. A KFT-nek vállalnia kell, hogy hetente 

legalább egy napon lehetővé teszi a 

termelői piac működtetést; a termelőknek 

ingyenesen biztosítja az árusítás 

lehetőségét. A Képviselő-testület elvi 

hozzájárulást ad ahhoz, hogy a területeken 

a KFT a későbbiek során kereskedelmi 

tevékenységet folytasson – az ehhez 

szükséges feltételeket kialakítsa – mindezt 

a termelői piac mindenkori biztosítása 

mellett. A további fejlesztések előtt a 

Képviselő-testülettel egyeztetni szükséges. 

A további fejlesztések esetén a terület 

használati díjára visszatér. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

   vezető 

 

 

 

82/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szentgotthárdi mozi 

üzemeltetésével a Szentgotthárdi 

Eszközkezelő és 

Településfejlesztési Kft-t bízza 

meg 2013. május 01. időponttól. Az 

üzemeltetésre vonatkozó 

megállapodás tervezetét a 

Képviselő-testület az előterjesztés 

2. számú melléklete szerint 

elfogadja azzal, hogy a 

megállapodás felülvizsgálatára – 

indokolt esetben – 6 hónapon belül 

vissza kell térni. A megállapodás 
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aláírására felhatalmazza a 

Polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor 

polgármester 

              Takács József, SZET 

ügyvezető 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szentgotthárdi mozi 

vizesblokkjának felújítását 

várhatóan hozzáépítéssel kívánja 

megoldani a fejlesztési céltartaléka 

terhére azzal, hogy a mozi 

digitalizációja során fel nem használt 

összeget ide kívánja átcsoportosítani, 

de a megvalósításról csak a kiviteli 

tervek elkészítését követően dönt. A 

kiviteli tervek elkészítésének 

költségeit a fejlesztési céltartalék 

terhére biztosítja. 
 

Határidő: a tervek elkészültét 

követő testületi ülés  

Felelős: Huszár Gábor 

polgármester 

             dr. Gábor László Önk. és 

térségi erőforrások v. 

             Fekete Tamás 

városüzemeltetési vezető 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szentgotthárdi mozit 

„Csákányi László Filmszínház” 

nevezi el. 

 
Határidő: névadásra: 2013. december 

     08. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

           dr. Gábor László Önk. és 

 térségi erőforrások v. 

 

 

 

 

 


