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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

3/2013.    (II. 28.)   Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzata      3. 

    2013. évi költségvetéséről 

    

4/2012. (II. 28.) Önkormányzati rendelet  

    A szociális igazgatásról és az egyes szociális     9. 

    ellátási formák szabályairól szóló 

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

    módosításáról 

 

5/2012. (II. 28.) Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzatának a    10. 

    parkolási rendszerről  és a fizetőparkolók működésének és  

    igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.)  

    önkormányzati  rendelet a módosításáról 

 

6/2012. (II. 28.) Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának,  11. 

     valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló  

    önkormányzati rendelet módosításáról 

7/2012. (II. 28.) Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és   12. 

    Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 

     9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

28/2013. (II. 22.)             Szándéknyilatkozat önkormányzati intézmények                  13. 

    megújuló energiával való ellátásához (napelem)  

                                               pályázat benyújtására  

 

 

31/2013. (II. 28.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013.   14. 

    évi költségvetéséhez 
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32/2013. (II. 28.)  Szentgotthárd új hulladékkezelési     14. 

    rendszerének elfogadása 

 

33/2013. (II. 28.)  Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület   14. 

    2012. évi  tevékenységéről, 

         valamint az Egyesület 2013. évi munkatervéről. 

 

34/2013. (II. 28.)  Szentgotthárd város 2013 – 2015. évre szóló    15. 

    Idegenforgalmi Intézkedési Terve III. 

 

35/2013. (II. 28.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum   15. 

    2013. évi munkaterve.  

 

36/2013. (II. 28.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum   15. 

    továbbképzési tervének módosítása.  

 

37/2013. (II. 28.)  Vállalkozó háziorvosokkal      15. 

    ( felnőtt-, gyermek és fogorvosi )   

    kötött megállapodások  felülvizsgálata. 

   

 

38/2013. (II. 28.)  Brenner János Emlékhely Alapítvány alapító   15. 

    Okiratának módosítása.   

 

39/2013. (II. 28.)  Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai   16. 

    Központ.  

 

40/2013. (II. 28.)  A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   16. 

    létrehozása. 

 
41/2013. (II. 28.)  Belső ellenőrzés: Leltározás, selejtezés és a tárgyi  

                                               eszközök beszerzésének, használatba vételének                            

                                                nyilvántartásának ellenőrzése.                                              16. 

 

  

42/2013. (II. 28.)  Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz.  

          alatti ingatlan értékesítése. 

 

43/2013. (II. 28.)  Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti   17. 

    szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetéséről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (továbbiakban 

Képviselő-testület) 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ 

-ban foglalt feladatkörében eljárva 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint 

rendelkezik: 

. 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületére (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) és annak szerveire, 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeire, valamint a támogatásban 

részesített szervekre, szervezetekre. 

 

2. A címrend 

 

2. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata költségvetésének 

címrendjét a 15. melléklet szerint 

határozza meg. 

 

 

3. A költségvetés bevételei, kiadásai a 

költségvetési hiány és finanszírozásának 

rendje 

 

3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.022.962 e/Ft-ban, 

azaz kettőmilliárd-huszonkettőmillió-

kilencszázhatvankettőezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.022.962 e/Ft 

azaz kettőmilliárd-huszonkettőmillió-

kilencszázhatvankettőezer forintban, 

     állapítja meg. 

 

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait 

az 1. melléklet, a 2013. évi összevont 

mérleget működési és felhalmozási célú 

bevételek és kiadások bontásban a 2. 

melléklet tartalmazza 

 

 (3) Az Önkormányzat költségvetésének 

működési kiadásait, annak forrásait a 3. 

melléklet tartalmazza. 

 

(4) A Képviselő-testület a költségvetés 

bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek 

összegét a rendelet 5. melléklete szerint 

határozza meg. Az állami támogatásokat a 

6. melléklet részletezi. 

 

(5) A költségvetésben a beruházások és 

felújítások kiadásait a 4. melléklet 

feladatonként és kiemelt előirányzatonként 

mutatja be. 

 

(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek 

és adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeinek összegeit az 8. 

melléklet tartalmazza 

 

(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. 

melléklet, a több éves kihatással járó 

feladatokat a 9. melléklet, az 

Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 

13. melléklet mutatja. 

 

 

(8) A Képviselő-testület a költségvetési 

szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 

részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes 

munkaidőre átszámított létszámkeretét 

2013. évre a 11. mellékletben 

részletezetteknek megfelelően határozza 

meg. 
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(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat 

által nyújtott 2013. évi közvetett 

támogatások összegeit a 12. melléklet 

mutatja be. 

 

 

(10) A költségvetés bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítéséről az 

előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. 

melléklet tartalmazza. 

 

4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § 

(1) bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét - a 

rendelet 2. és 5. mellékletében 

részletezettek alapján - az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Működési bevételek  

    1.428.629 

e/Ft 

a) intézményi működési bevételek: 

   153.089 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele          

1.008.500 e/Ft 

c) Működési támogatások:  

      100.671 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

 

      

  

166.369 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

   346.050 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

   188.519 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások 

    0 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek 

   157.531 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., 

igénybevét.   0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

   1.774.679 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek  0 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány 

igénybevétele:     248.283 

e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány 

    0 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány 

        248.283 e/Ft. 

 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:

       248.283 e/Ft 

 

5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kiadási főösszegén 

belül: 

a) működési kiadások előirányzatra

   1.032.450 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra

      405.766 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására

      0  e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

      338.480 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                           

    271.980 e/Ft-ot 

határoz meg. 

       

6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) személyi juttatások előirányzata 

            248.633 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata              65.571 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata 

             497.101 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra 

             188.041 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 

   109.436 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 

államh. kívülre     43.133 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás

     35.472 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai 

előirányzata                        0 e/Ft, 



X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. FEBRUÁR 28. 

 5 

f) működési kiadás előirányzata 

összesen:             999.346 e/Ft. 

 

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt 

előirányzatok a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(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 4.000 e/Ft összegben, 

melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék 2.000 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot 

képez  334.480 e/Ft összegben, az 

alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  

   17.600 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   

 316.800 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett 

működési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Civil Alap                             

 4.000 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési     

  1.000 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás       

   3.000 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.       

   1.000 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap         

  1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi              

    500 e/Ft 

g) Közcélú fogl.páláyzati önrész

  1.100 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing 

kts 1.000 e/Ft 

i) Városi rend.30 éves város                     

5.000 e/Ft 

 

(5) Az (3) bekezdés bb) pontjában említett 

fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Pályázati alap   

  5.000 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása 

  5.680 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   

15.000 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.               

291.200 e/Ft                      

 

(6) A céltartalékban tervezett 334.480 e/Ft 

felhasználása a következők szerint 

történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-i) testületi 

döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi 

döntés alapján 

c) A 5.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat 

elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki 

kötelezés szerint 

 

7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz 

kötődően, illetve kötött felhasználással 

összesen 79.519 e/Ft állami támogatásban 

részesül.. Az állami támogatásból 

178.701e/Ft nem kerül folyósításra. 

 

8. § A Képviselő-testület a nem 

költségvetési szervek útján ellátott 

lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz 

szervezetenként a következő forrásokat 

biztosítja: 

a) kommunális feladatok (közterület 

tisztítás, parkfenntartás) ellátása – 

Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat: 51.010 e/Ft, 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület: 32.300 

e/Ft. 

 

 

4. Költségvetési létszámkeret 
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9. § (1) A Képviselő-testület a 

költségvetési szervek létszámkeretét 2013. 

január 1-jén 74 főben rögzíti.   

 

(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 

10. mellékletében jóváhagyott 

létszámkeretet nem léphetik túl. 

 

5. A költségvetés készítésére, 

végrehajtására és módosítására vonatkozó 

szabályok 

 

10.§ (1) Az Önkormányzat, valamint 

költségvetési szervei a Képviselő-testület 

által jóváhagyott költségvetés alapján, a 

vonatkozó jogszabályok előírásaira és 

belső szabályzataikra tekintettel 

gazdálkodnak a gazdaságosság, a 

hatékonyság és eredményesség 

szempontjait figyelembe véve. 

 

11.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott 

bevételi és kiadási előirányzatok 

módosítására, valamit a kiadási és bevételi 

előirányzatok átcsoportosítására a 

jogszabályokban meghatározott esetekben 

és módon van lehetőség 

 

(2) A költségvetési szervek bevételeinek 

elmaradása nem eredményezi az 

önkormányzati támogatás növelését. 

Amennyiben a tervezett bevételek 

elmaradnak, a tervezett kiadások nem 

teljesíthetők. 

 

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi 

többlet felhasználásáról a Képviselő-

testület dönt. 

Nem kell külön képviselő-testületi 

jóváhagyás a működés során, az egyes 

szakfeladaton keletkező olyan 

többletbevételek felhasználására, amelyek 

az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %-

kal haladják meg. Ebben az esetben a 

költségvetési rendelet módosítására utólag, 

a költségvetési szerv adatszolgáltatása 

alapján kerül sor. 

 

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel 

többlet felhasználásáról a Képviselő-

testület a költségvetési szerv kérelme 

alapján dönt. Ezen bevételi többletek 

felhasználására a Képviselő-testület 

döntését követően van lehetőség. A 

bevételi többlet összegével a költségvetési 

rendeletet a soron következő rendelet 

módosítás keretében módosítani kell. 

Amennyiben a bevételi többlet 

felhasználását a Képviselő-testület nem 

engedélyezi azt az önkormányzat 

költségvetésébe a döntést követően 

azonnal be kell fizetni. 

 

(5) A költségvetési szervek eredeti 

előirányzat szinten jutalmat – kivéve a 

jogszabály alapján biztosított jubileumi 

jutalom – nem tervezhetnek, arra 

előirányzat a személyi juttatások 

előirányzatának átmeneti megtakarításából 

képezhető. A feladat elmaradásból 

származó személyi juttatás maradvány 

jutalmazásra nem használható. 

 

(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját 

bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat 

munkavállalót, a bevételi tervtől való 

elmaradás esetén olyan időpontban köteles 

a szükségesnek tartott létszámintézkedést 

megtenni, hogy a ténylegesen realizálható 

bevétele nyújtson fedezetet a 

foglalkoztatás, és az esetleges 

létszámleépítés teljes költségére. A saját 

bevétel terhére foglalkoztatott 

munkavállalók személyi juttatásai, 

járulékai önkormányzati támogatás terhére 

nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére 

történő foglalkoztatás esetén új 

munkaszerződés, vagy kinevezés csak 

határozott időre, az adott költségvetési évre 

vonatkozóan történhet. 

 

12. § (1) Az év közben engedélyezett 

központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha 

az érdemi döntést igényel, a Képviselő-

testület dönt a költségvetési rendelet 

módosításával. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő 

központi pótelőirányzatok miatti 

költségvetési rendelet módosítását a 
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negyedévet követő első Képviselő-testületi 

ülésre kell beterjeszteni. 

 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek 

költségvetését rendeletmódosítással a 

Képviselő-testület változtathatja meg. A 

költségvetési szervek a Polgármesteri 

Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 

15. napjáig köteles közölni az előirányzatot 

érintő módosításokat. A költségvetési 

rendeletet a Képviselő-testület 

negyedévente módosítja. 

 

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az 

önkormányzatot érintő módon – a központi 

támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, 

vagy törli, az intézkedést követően a 

költségvetési rendelet módosítását 

haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell 

terjeszteni. 

 

13.§ (1) A költségvetési szerv 

pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet 

csak akkor nyújthat be, ha a Képviselő-

testület által jóváhagyott pénzmaradványát 

nem használja fel személyi juttatás 

kifizetésére, hanem azt más kiemelt 

előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi 

kiadásokra fordítja. 

  

(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat 

kérelem benyújtásának határideje tárgyév 

szeptember 10. A benyújtott kérelemhez 

csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi 

gazdálkodásának adatait, az addig saját 

hatáskörben végrehajtott előirányzat 

módosítások, átcsoportosítások 

kimutatását, az igényelt pótelőirányzat 

részletes, számszaki adatokkal történő 

indoklását, valamint a pénzügyi-gazdasági 

feladatokat ellátó szervezet gazdasági 

vezetőjének véleményét. 

 

(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat 

kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső 

ellenőr írásos állásfoglalását is a 

kérelemhez csatolni kell. 

 

14.§ A költségvetési szerveknél szakmai 

programok indításához, feladatmutatót 

érintő fejlesztéshez, pályázat 

benyújtásához a Képviselő-testület előzetes 

hozzájárulása szükséges. A költségvetési 

szervek kötelesek az ágazatilag érintett 

bizottságok véleményét a Képviselő-

testületi döntés előtt kikérni. Minden 

esetben ki kell mutatni a kérelmezett 

program, fejlesztés, pályázat rövid és 

hosszú távú költségvetési kihatásait. A 

szükséges önerő biztosításáról, valamint a 

pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-

testület dönt. 

 

15.§ (1) A költségvetési szervek nem a 

naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves 

időtartamú, rendszeresen ismétlődő 

szakmai alapfeladataik ellátására 

tárgyévben a következő évi költségvetés 

terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a 

Képviselő-testület előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

(2) A költségvetési szervek többéves 

kötelezettséget kizárólag a Képviselő-

testület előzetes jóváhagyása esetén 

vállalhatnak. 

 

16.§ A Képviselő-testület feljogosítja: 

a) az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 

e/Ft összegben kötelezettséget 

vállaljon, 

b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft 

polgármesteri keret felhasználására 

kötelezettséget vállaljon. 

 

17.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi 

önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb 

egyesületek, civil szervezetek 

alapítványok, egyházak részére pénzbeli 

támogatást nyújthat az erre a célra a 

költségvetésben elkülönített alapok terhére. 

 

(2) A sportegyesületek támogatására 

vonatkozóan a döntési hatáskört az 

SZMSZ az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át. 
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott támogatások folyósítására a 

támogatott szervezettel az Önkormányzat 

nevében megkötött támogatási szerződés 

aláírását követően kerülhet sor. A 

támogatási szerződésnek rendelkezni kell 

legalább a támogatás felhasználására, 

elszámolására, a nem cél szerinti 

felhasználás jogkövetkezményeire 

vonatkozóan. 

 

(3) A támogatás feltétele, hogy a 

támogatott szervezet írásbeli 

nyilatkozatában arról is köteles 

nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, 

valamint megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvényben foglalt 

feltételeknek. 

 

18.§ (1) A polgármester a hatályos 

jogszabályi előírások szerinti 

gyakorisággal és időpontokban beszámol 

az önkormányzat gazdálkodásának 

helyzetéről. 

  

(2) A Képviselő-testület a zárszámadás 

keretén felülvizsgálja a költségvetési 

szervek pénzmaradványát. 

 

(3) A 2012. évi pénzmaradványból az 

intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek 

pénzmaradványának elszámolása során 

az alaptevékenységgel összefüggő 

támogatás értékű bevételek (intézményi 

ellátási díjak) módosított előirányzatát 

meghaladó többlete, valamint az 

ellátotti létszám csökkenésével 

arányosan csökkenő kiadási előirányzat 

maradvány elvonásra kerül, 

b) a Rendelőintézet 2013. évi 

társadalombiztosítás finanszírozási 

többletbevételével az intézmény 

önkormányzati támogatását év közben 

csökkenteni kell, 

c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) 

előirányzat maradványa, valamint a 

meghatározott célra adott (egyszeri) 

előirányzat maradványa. 

 

 

6. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 

 

19.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és intézményei 

számlavezető pénzintézetéül az Országos 

Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 

Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió 

Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 

 

20. § (1) Az önkormányzat átmenetileg 

szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a 

gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett 

-, a pénzügyi vezető és költségvetési 

csoport javaslata alapján a Polgármester 

dönt.  

 

(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról 

a Képviselő-testületet a gazdálkodással 

kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg 

tájékoztatni kell. 

 

21.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti 

likviditási problémák kezelésére hozzájárul 

275.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, 

valamint 25.000 e/Ft munkabérhitel 

felvételéhez 2013. június 30-ig, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. 

július 1-től alacsonyabb összegű 

folyószámlahitel - és a munkabérhitel 

(likvid hitel) szerződés megkötésére. 

 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek 

tekintetében a Képviselő-testület azok 

visszafizetésére kötelezettséget vállal, 

kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a 

kapcsolódó terheit a költségvetésében 

megtervezte. 

 

22.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban 

rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, 

valamint hosszú lejáratú hitel felvételéről 

esetenként külön dönt.  

 

23.§ Az intézmények finanszírozása a 

kiskincstár keretében, a számlavezető 

pénzintézet útján, megállapodás alapján 

történik. 
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7. Vegyes rendelkezések 

 

24.§ A Képviselő-testület önkormányzati 

biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervhez, ha annak elismert 

tartozásállománya a 30 napot, mértékét 

tekintve a költségvetési szerv éves eredeti 

kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 

100 millió Ft-ot eléri és e tartozását egy 

hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 

Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek 

tartozás állományukról negyedévi 

rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 

esetén pedig azonnal kötelesek 

tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 

 

25. § (1) Az állampolgárok élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi 

csapás, illetőleg következményeinek az 

elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 

polgármester a helyi önkormányzat 

költségvetése körében átmeneti intézkedést 

hozhat, amelyről a Képviselő-testület 

legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

jogkörében a polgármester az 

előirányzatok között átcsoportosítást 

hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok 

teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 

rendeletben nem szereplő kiadásokat is 

teljesíthet. 

 

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2014. évi 

költségvetési rendelet elfogadásáig az 

önkormányzat bevételeit beszedje és a 

legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A 

felhatalmazás az új költségvetési rendelet 

hatályba lépésének napján megszűnik. 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

27. § E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

                                                  9. Módosító 

rendelkezés 

28.§ A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló  

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

a)    az 1.§-a a következővel egészül ki: 

„A főállású polgármesterre, valamint 

a Munka törvénykönyve szerinti 

foglalkoztatott fizikai alkalmazottra a 

rendelet hatálya akkor terjed ki, ha 

azt jogszabály lehetővé teszi.” 

b)     a 2. § (2) bekezdés a következővel 

egészül ki: ( a köztisztviselők és 

ügykezelők részére adható juttatások) 

„üdülési támogatás” 

c)    a  3.§ helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„A rendelet 2.§-ában meghatározott 

juttatások mértékét, feltételeit, az 

elbírálás éa elszámolás rendjét , 

valamint a visszatérítés szabályait – 

a 2. §(2) bekezdése kivételével 

- a jegyző az egységes közszolgálati 

szabályzatban állapítja meg.” 

d)   a  9. § -a és 9. §a) bekezdésében az 

irodavezető szövegrésze helyébe 

„vezető” szövegrész lép . 

e)  a 10.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép. „ A Hivatal 

azon köztisztviselője akinek bérköltségeit 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

finanszírozza  2013. december 31-ig 

alapilletménye 15 %-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosult” 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2013 . (II . 28 .) 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, a Magyarorszár 
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Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 41.§-ában, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. 

§ (3) bekezdésében és 46. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. 

§-ban 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 9. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(3) Temetési költségként a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. által évente 

közölt legolcsóbb temetési 

költséget kell figyelembe venni. A 

legolcsóbb földbetemetés költsége 

2013. évben nettó 164.376,- Ft; a 

legolcsóbb hamvasztásos temetés 

költsége nettó 184.145,- Ft.” 

  

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első 

napon lép hatályba, és a 

hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Huszár Gábor                                                             

Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                    

Jegyző 

 

 

Kihirdetve:  

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: A módosítást a Szentgotthárdon 

temetési szolgáltatást végző cég 

szolgáltatási díjtáblázatában 

bekövetkezett változás indokolja. 

2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés, 

mely a jogalkotásról szóló 2010. 

évi CXXX. törvény 7. § (1) 

bekezdése alapján kötelező eleme 

a jogszabálynak. A hatálybalépés 

napja nem előzheti meg a 

jogszabály kihirdetésének napját. 

A módosító rendelkezések a 

hatálybalépésükkel végrehajtottá 

válnak, a végrehajtottá válást 

követő napon pedig hatályukat 

vesztik. Ha a jogszabály minden 

rendelkezése előre látható 

időpontban végrehajtottá válik, a 

jogszabály hatályba léptető 

rendelkezésével egy mondatban 

lehet rendelkezni a jogszabály 

hatályon kívül helyezéséről. 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 5/2013 .(II.28. 

)önkormányzati rendelete  

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a parkolási 

rendszerről és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének 

rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati  rendelet a 

módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdés a) pontjában, és a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 

az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a parkolási 

rendszerről és a 

fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. (III. 29.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban Rendelet) 4. 

§ (1) bekezdése a következők szerint 

módosul:  

„Fizető parkolókban várakozni az 

üzemeltetési idő alatt, illetve  Kék zónában  

várakozni csak jelen rendelet szabályai 
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szerint lehet azzal, hogy a kék zónába az 

éves kedvezményes bérlettel rendelkező is 

parkolhat, ha a bérlet e rendelet szerinti 

kihelyezéséről gondoskodott.” 

  

2. § A Rendelet 9/B.§ (1) bekezdése a 

következők szerint módosul: 

„A Szentgotthárdon gépjármű-adó 

fizetésére kötelezettek egész évre szóló  

„Szentgotthárdi kék parkolási kártya” 

(továbbiakban kék kártya) váltására 

jogosultak, mely 

kártya birtokában használhatják a 2.§ 

szerinti kék zónába tartozó helyeket  a (2) 

bekezdés szerinti feltételekkel. Ugyancsak 

jogosultak kék kártya váltására azok, akik 

igazolják, hogy a Rendelet 1.  melléklete 

szerinti utcában laknak de állandó 

bejelentett lakcímük nem Szentgotthárdon 

van így gépjárműadó fizetésére nem 

Szentgotthárdon kötelezettek. A kék zóna 

területén lévő utcákban élést igazolni kell a 

tartózkodási helyre való bejelentkezés 

esetén lakcímkártyával, egyéb esetben a 

kék zónába tartozó területen történt 

ingatlanvásárlás esetén a tulajdoni 

lapmásolattal, más jogcímen való 

ingatlanhasználat esetén a lakás/ingatlan 

tulajdonosának teljes bizonyító erejű 

dokumentumban tett igazolásának 

bemutatásával. E jogcímek megszűnése 

esetén a kék kártyát vissza kell adni.  Kék 

kártyára jogosultak azok is, akik a 

Rendelet 1. melléklete szerinti utcákba 

állandó lakcímre már bejelentkeztek, de a 

gépjárműadójukat majd csak a következő 

évtől tudják Szentgotthárdon fizetni.  

A Kék kártya addig lehet az arra jogosultak 

birtokában, amíg az e §-ban említett 

jogosultsági feltételek meg nem szűnnek. 

Megszűnésük esetén a kék kártyát vissza 

kell adni - a Kék kártya kiváltásakor 

fizetett díjból azonban semmilyen 

jogcímen nem jár visszatérítés.  

 

3.§ E Rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti.     

Indokolás: 

A tervezet 1. §-ához: 

A § különbséget tesz a fizető parkolókban 

való várakozás és a kék zónában való 

várakozás között. A fizető parkolóban 

várakozás szabályait a fizető parkolóban 

csak az üzemidőben szabályozza ez a 

rendelet, a kék zónában viszont nincsen 

üzemidő – a nap 24 órájában vonatkoznak 

rá az e rendelet szerinti előírások.  

 

A Tervezet 2.§-ához: 

E § eltérően szabályozza a Szentgotthárdon 

gépjárműadót fizetőkre vonatkozó 

előírásokat és a kék zónában élő de 

gépjárműadót nem itt fizetőkre vonatkozó 

szabályokat. Minden szentgotthárdi 

kiválthatja a kék kártyáját ha az adóját 

befizette. Az adót nem itt fizetők közül 

viszont cask azok, akik a kék zónában 

élnek. Az ott élést megfelelően igazolni 

kell. Különösen nagy a jelentősége ott, 

ahol a kék zóna területén élők nem a saját 

ingatlanukban élnek, hanem pl. bérlők 

vagy albérlők. Ilyenkor teljes bizonyító 

erejű iratban kell a tulajdonosnak igazolni, 

hogy a lakásában valaki laklik. 

Külön figyelni kell azokra, akik a kék 

kártyát kiváltották majd a kék zónából 

elköltöztek. Tőlük a kártyát be kell vonni – 

ehhez majd szükség lehet az 

ingatlantulajdonosok együttműködésére, 

jelzésére is. 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 6/2013. (II.28.) 

számú önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város helyi építési 

szabályzatának, valamint szabályozási 

tervének egységes szövegéről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő – testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi LXV. 

törvény 42. §. 1., az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvényben, továbbá az 

Országos Településrendezési és Építési 
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Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) kormányrendeletben foglaltak alapján 

az alábbi rendeletet alkotja  

1.§ A Szentgotthárd Város helyi építési 

szabályzatának valamint szabályozási 

tervérnek egységes szövegéről szóló 

28/2007 (IX. 27) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban  Rendelet) 24.§.-a  a 

következő (3) bekezdéssel egészül ki:   

„(3) A   jelű 

kialakult építési övezet előírásai a  

 

1652.hrsz-u telekre terjednek ki:

  

a) A kialakítható legkisebb telek 

területe: 3000m2 

b) A beépítési mód 

szabadonálló. 

c) A hátsókert legkisebb mérete 

1,0m lehet. 

d) A beépítettség legnagyobb 

mértéke 50% lehet. 

e) A megengedett legnagyobb 

építménymagasság 6,0m. 

f) A beépítés feltétele a teljes 

közművesítettség. 

g) A zöldfelület legkisebb 

mértéke 20%. 

h) Terepszint alatti építmény a 

telekterület legfeljebb 40%-a 

alatt létesíthető. 

i) A működéshez szükséges 

előírt számú gépkocsiparkolók 

és rakodóhelyek telken belül 

helyezendők el.” 
 

2.§  (1) A Rendelet 2. melléklete Eaz e 

rendelet 1. melléklete  szerinti a „970-

SZABM 2/2010         

         törzsszámú tervdokumentáció 2.2 

számú Ipari Park I. ütem szabályozási terv 

3.sz.  

         módosítása” c. tervlappal egészül ki. 

   (2) Ez a rendelet a kihirdetését 

követő 30. napon lép hatályba és a 

hatálybalépését      

   követő napon hatályát veszti. 

1. melléklet a Rendelet 2. mellékletének 

módosításáról 

 

A 2. mellékletet kiegészítő „970-SZABM 

2/2010 törzsszámú tervdokumentáció 2.2 

számú Ipari Park I. ütem szabályozási 

terv 3.sz. módosítása” c. tervlap 

 

 

A módosítás célja és indoklása: 

 

A módosítást a Silence Kft. 

kezdeményezte abból a célból, hogy 

beruházását minél optimálisabb feltételek 

között valósíthassa meg.  

 

A HÉSZ módosítására irányuló kérelmet 

az önkormányzat támogatta.  

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 7/2013 . (II . 28.) 

önkormányzati rendelete a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátása, valamint a feladat- és 

hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek 

önálló és demokratikus igazgatása és 

intézése érdekében az Alaptörvény 32.§ (1) 

bek. a) és d) valamint a Magyarország 

helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 84.§ (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a következő 

rendeletet fogadja el:  

 

1. § A Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről 

szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati 

50 SZ 

 3000 6,0 

GKSZ 

KS 
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rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22.§ 

(1) bekezdése a következők szerint 

módosul: 

 “22. § (1)  A Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal hivatalos 

elnevezése: Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati  Hivatal.  A Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 

vonatkozáaában az Mötv-ben 

meghatározottakon túl egyúttal a 

Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi 

Társulás munkaszervezete is.” 

2.§ Ez a rendelet 2013. március 01. 

napján lép hatályba és a hatályba lépést 

követő napon hatályát veszti. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

28/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a KEOP-2012-4.10.0/A. 

pályázaton való indulást a tulajdonát 

képező Széchenyi István Iskolája 

(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) épületén, 

hrsz. 7/2 megvalósítandó fejlesztés 

érdekében.  A fejlesztés költsége összesen: 

52.590.610,- Ft, az önrész: 7.888.590,- Ft. 

Felhatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét a pályázat elkészítéséhez, 

és az ehhez kapcsolódó eljárások 

lefolytatásához szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a „Helyi hő, és villamosenergia-

igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című, KEOP-2012-

4.10.0/A. kódjelű pályázaton való indulást 

a tulajdonát képező Arany János Iskola 

(Szentgotthárd, Arany J. u. 2.) épületén, 

hrsz. 1072, a Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma (Szentgotthárd, Széll Kálmán 

tér 1.) épületén, hrsz. 1376/2, és a Tótágas 

Bölcsőde (Szentgotthárd, Kossuth L.u.16.) 

épületén megvalósítandó fejlesztés 

érdekében. A költség összesen: 

50.215.731,- Ft. Az Önrész: 7.532.360,- Ft. 

Felhatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét a pályázat elkészítéséhez, 

és az ehhez kapcsolódó eljárások 

lefolytatásához szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a „Helyi hő, és villamosenergia-

igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című, KEOP-2012-

4.10.0/A. kódjelű KEOP-2012-4.10.0/A. 

pályázaton való indulást a tulajdonát 

képező Rendelőintézet Szentgotthárd 

(Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 18.) 

épületén, hrsz. 1461, a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum 

(Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.) 

épületén, hrsz. 1373, és a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület (Szentgotthárd, Széll 

K. tér 7.) használatában lévő épületén, 

hrsz. 15, költség összesen: 35.503.649,- Ft. 

Önrész: 5.325.545,- Ft. 

Felhatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét a pályázat elkészítéséhez, 

és az ehhez kapcsolódó eljárások 

lefolytatásához szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a „Helyi hő, és villamosenergia-

igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című, KEOP-2012-

4.10.0/A. kódjelű KEOP-2012-4.10.0/A. 

pályázaton való indulást a tulajdonát 

képező Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

(SZEOB) Játékvár Óvoda (Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14.) hrsz. 1034/2,  költség 

összesen: 28.390.798,-  Ft. Önrész: 

4.258.620,- Ft.         

Felhatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét a pályázat elkészítéséhez, 

és az ehhez kapcsolódó eljárások 
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lefolytatásához szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 

hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 

elnyerése esetén az 1-4 pontokban 

meghatározott saját forrás összegét 

biztosítja - az önrész fedezete az 

„önkormányzatok állami támogatása” 

jogcímén kapott támogatási összeg.  

 

6.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

15/2013. számú Képviselő-testületi 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Dr. Takács Adrienn pályázati 

      referens 

                Fekete Tamás városüzemeltetési 

     vezető 

 

 

31/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3 ) 

bekezdésben meghatározott 

kötelezettségére tekintettel az 

Önkormányzat saját bevételeinek és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegeit 

az 3. sz. melléklet szerint határozza meg. 

 

2.1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 

Schultz Antal kérelmét 

támogatja azzal, hogy az illetményének 

fedezete a Rendelőintézet intézmény 2013. 

évi költségvetése 

. 

2.2.b) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4.220.000 Ft tagi támogatást biztosít a 

Nyugat-Pannon Járműipari és 

Mechatronikai Központ Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

részére melynek fedezete 2 M/Ft – tal az 

általános tartalék 

terhére , 2.220 M/Ft – tal a működési 

céltartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

32/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Várod Önkormányzatának 

képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Hulladékgyűjtési 

Rendszert az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Fekete Tamás     

  városüzemeltetési vezető 

 

 

33/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2012. évi Beszámolóját az 

Előterjesztés 1. számú melléklet szerint 

megismerte és 

elfogadja . 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Éva elnök 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2013. évi Munkatervét az 

Előterjesztés 2. számú melléklet szerint 

megismerte és 

jóváhagyja. 
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Felkéri az Egyesület elnökét a 

munkatervben megfogalmazott feladatok 

végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Kiss Éva elnök 

 

34/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-

2014.” végrehajtásáról készített 

beszámolót az 

előterjesztés szerint az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el: 

· a 2013.évben a Hársas- tó 

infrastruktúrájának fejlesztése történjen 

meg 

· a vallási turizmus kapjon nagyobb 

szerepet az Intézkedési tervben. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Simon Margit, TDM 

elnök, Gotthárd-Therm Kft. igazgató 

 

2. A határozat 2.pontjában a testület a 

támogatás ügyében egyelőre nem hoz 

döntést - 

felkéri a TDM -et ,hogy a márciusi ülésre 

dolgozza ki a 2013.évi munka- ill. 

költségvetési tervét. A támogatásra ennek 

ismeretében kerül sor. 

 

35/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 2013. évi 

munkatervét az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri az 

intézmény igazgatóját a munkatervben 

megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Piroska igazgató 

 

36/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 

és Múzeum 2007-2013. évre elkészített 

Továbbképzési Tervének módosítását az 

Előterjesztés 

1. sz. melléklet alapján jóváhagyja. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Molnár Piroska igazgató 

 

 

37/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja a 

vállalkozó 

háziorvosok és az Önkormányzat között 

megkötött feladat-ellátási szerződések 

aktualizálását 

és egységesítését az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint, azzal, hogy az egyes 

háziorvosokra vonatkozó, egyedi 

rendelkezéseket az új megállapodásokba is 

át kell emelni. 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 

szerződések elkészítésére és felhatalmazza 

a Polgármestert 

azok aláírására. 

 

Határidő :  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

  dr. Gábor László Önk. és 

  Térségi Erőforrások v. 

 

 

38/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Brenner János 

Emlékhely Alapítvány Szentgotthárd, Széll 

K. tér 5. Alapító Okiratának módosítását 

valamint az Alapító Okirat módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 
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Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

elfogadja, az abban foglaltakat jóváhagyja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

39/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Nyugat- 

Pannon Járműipari és Mechatronikai 

Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Társasági 

Szerződését az Előterjesztés 2. számú 

melléklete 

szerinti. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

ezzel egyúttal a 

13/2013. számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő : a közlésre azonnal 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

 

40/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kinyilvánítja 

szándékát, hogy a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szól 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 85.§-a alapján közös 

önkormányzati hivatalt hozzon létre 2013, 

március 01. napjától Apátistvánfalva 

Községi 

Önkormányzattal Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal névvel 

Szentgotthárd. Széll K. tér 11. székhellyel. 

 

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete elfogadja az 

Előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti “Megállapodás 

közös önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról” című 

dokumentumot és felhatalmazza a 

Polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:  az aláírásra azonnal. 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az általa alapított 

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

megnevezésű költségvetési szervét 

átalakítással 

(jogutódlás, egyesítés összeolvadással) 

2013.02.28. napjával 

megszünteti. A Képviselő-testület elrendeli 

a megszüntető okirat kiadását és a Magyar 

Államkincstár részére történő megküldését 

a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés 

céljából. 

Ezzel egyidejűleg Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő – testülete a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalt létrehozza, alapító okiratát az 

Előterjesztés 4. 

számú melléklet szerinti formában 

jóváhagyja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor Polgármester 

      Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

41/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Leltározás, 

selejtezés és a 

tárgyi eszközök beszerzésének, 

használatba vételének, nyilvántartásának 

ellenőrzése” 

elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. FEBRUÁR 28. 

 17 

42/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szentgotthárdi 2410 hrsz-ú, 

természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 

57. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági 

épület 

megnevezésű, 2346 m2 területű, ingatlant a 

kiírt pályázatra érkezett megfelelő ajánlat 

hiányában nem értékesíti. 

 

2.) 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 ingatlanra meghirdetett , 

2346 m2 

területű, ingatlant az Önkormányzat 

vagyonáról szóló többször módosított 

4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. 

§. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos 

módon ismételten meghirdeti eladásra. A 

22/2013. számú képviselő-testületi 

határozattal ugyanezen ingatlanra kiírt 

feltételekkel illetve a következő 

módosításokkal. 

Az eladási ár 4.230.000 - Ft, amely ÁFA-t 

nem tartalmaz, legkésőbb 2013.december 

31-ig 

történő kifizetéssel. 

 

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. 

március 15. A pályázatokat konkrét 

összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 

423.000 ..- Ft bánatpénz fizetendő. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 

2013.márciusi testületi ülés. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

 

43/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiségeknek, 

valamint a 

vagyonrendelet és a közterület használatról 

szóló rendelet hatálya alá nem tartozó 

szerződésekkel érintett területek bérleti 

díját 2013. április 01. napjától a KSH által 

közölt 

inflációs rátának megfelelő mértékben, 5,7 

%-kal megemeli. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szentgotthárd, Széll K. tér 

16 sz. alatti 1359/3/A/1 hrsz-ú 

gyógyszertár bérleti díját változatlan 

tevékenységi kör esetén 

2014. március 31-ig nem változtatja, így a 

bérleti díjként ezen határidőig továbbra is 

877.214.-Ft/hó köteles fizetni a Bérlő, 

mely ÁFA-t nem tartalmaz. 

 

Határidő: a közlésre azonnal, 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 


