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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

1/2013.    (I. 31.) Önkormányzati rendelet  

                A 2012. évi költségvetéséről szóló        3. 

                                  7/2012. (III.1.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

    

21/2012. (I. 31.) Önkormányzati rendelet  

    A szociális igazgatásról és az egyes szociális                  8. 

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

    önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

3/2013. (I. 31.)             Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi       9. 

    költségvetése. 

 

4/2013. (I. 31.)  Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú     10.

    Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról. 

 

5/2013. (I. 31.)  Döntés a járóbeteg-szakellátásról.       10. 

 

6/2013. (I. 31.)  A szentgotthárdi mozi jövője.                  10. 

 

7/2013. (I. 31.)  Múzeum alapító okiratának módosítása.      11. 

 

8/2013. (I. 31.)  Városi évfordulók 2013-ban.   

 

9/2013. (I. 31.)  Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme szerződés      11.

    módosítására.   

 

10/2013. (I. 31.)  A Polgármesteri Hivatal Alapító                                              11. 

    Okiratának módosítása.   

 

11/2013. (I. 31.)  Az 5000 főt meghaladó települési önkormányzatok              12.

    adósságkonszolidációja.   

 



X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 31. 

 2 

12/2013. (I. 31.)  Közétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás    12.

               indításáról.  

 

13/2013. (I. 31.)  Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai                       13. 

    Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt  Felelősségű  

    Társaság létrehozása. 

 

14/2013. (I. 31.)  Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás.                              14. 

  

15/2013. (I. 31.)  Szándéknyilatkozat önkormányzati intézmények                  14. 

    megújuló energiával való ellátásához (napelem)  

                                               pályázat benyújtására  

 

16/2013. (I. 31.)  Belső ellenőri jelentés: Önkormányzati tulajdonú  

                                                üzlethelyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése.                15.

                

17/2013. (I. 31.)  Belső ellenőri jelentés: Gépjárművek forgalomból  

                                                való kivonásának  ellenőrzése.                                             15. 

      

18/2013. (I. 31.)  A településfejlesztéssel  és településrendezéssel                   15. 

    összefüggő partnerségi egyeztetési  

          szabályok meghatározása . 

 

19/2013. (I. 31.)  Szentgotthárdi 0180 hrsz-ú temető ingyenes   15.

    önkormányzati tulajdonba adásának igénylése . 

 

20/2013. (I. 31.)  Közösségi közlekedés fejlesztése                                          16. 

    (NYDOP-3.2.1./B-12) pályázati lehetőség.    

21/2013. (I. 31.)  Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya  

    átvételi szándékáról. 

 

22/2013. (I. 31.)  Szentgotthárdi 2410.hrsz-ú, természetben Szentgotthárd,  16.

    Alkotmány u. 57. sz. alatti ingatlan értékesítése. 

 

23/2013. (I. 31.)  Tulajdonjog rendezése: tűzoltó szertár –  

                                                Polgármesteri hivatal épülete                                               17. 

 

24/2013. (I. 31.)  Kisvízi erőmű létesítése                                                 17. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

1/2013.(I .31.) önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (III.1.)  önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

szakasz (1) bek. a) pontja, 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 Város 

Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének 

         a) kiadási főösszege 2.489.610,3 

e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd–    

               négyszáznyolcvankilencmillió -

hatszáztízezer háromszáz forint, 

         b) bevételi főösszege 2.128.971,3 

e/Ft azaz Kettőmilliárd-

százhuszonnyolcmillió- 

              kilencszázhetvenegyezer 

háromszáz forint,  

         c) hiányát 360.639 e/Ft-ban, azaz 

Háromszázhatvanmillió-

hatszázharminckilencezer  

             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: 

293.419 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:     103.379 

e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:190.040 

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  

   1.596.557,3 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek: 

   143.950 e/Ft,  

aa) III. Béla Szakképző Iskola 

 25.325 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet  

 21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár

   1.605 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal  

 24.911 e/Ft, 

ae) Önkormányzat   

 70.528 e/Ft 

 

b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele  959.037 e/Ft, ebből 
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ba) helyi adók 

 

 8

43.500 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók 

 

 1

14.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok 

 

     

1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:  

   282.218,3 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások 

  230.346 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok 

      3.751,5 e/Ft, 

cc) normatív kötött felh. támogatások

    36.370 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás 

     11.750,8 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek: 

 

 

 2

11.352 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel               

181.097 e/Ft,  

db) működési c. pénze. átvét.államh. 

kívülről  30 255 e/Ft, 

dc) előző évi költségvetési kieg. 

visszatér.           0 e/Ft; 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

   532.414 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek  126.500 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

    35.000 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások 

   303.045 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési 

célú     3.045 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások 

  300.000 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek

   102.869 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel

  88.326 e/Ft 

cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. 

kívülről 14.543 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., 

igénybevét.           0 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. 

kívülről           0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

  2.128.971,3 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 293.419 e/Ft, 

hitelek felvétel és kötvénykibocsátás 

bevételei 293.419 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel 

felvétele 103.379 e/Ft,  

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel 

felvétele 169.182 e/Ft,  

c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel 

felvétele 20.858 e/Ft,  

(8) Finanszírozási bevételek összesen:

   360.639 e/Ft” 

 

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kiadási 

főösszegén belül: 
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a) működési kiadások előirányzatra

    1.497.001,5 e/Ft-ot, 

ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola 

működési kiadás      269.024,2 

e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás

       187.151 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár 

működési kiadás       49.129 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei 

működési kiadás     350.220 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési 

kiadás      303.553 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás

       308.961,3 e/Ft 

ag) folyószámla-hitel kamat 

         19.395 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

       281.878 e/Ft-ot, 

ebből 

ba) beruházási kiadások  

         77.771 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások  

         64.063 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás  

        133.044 e/Ft; 

    bd) befektetési célú részesedések

           7.000 e/Ft 

c) támogatások kölcsönök nyújtására

        159.022 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön  

         28.641 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön  

        130.381 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

        342.364,8 e/Ft-

ot,ebből 

da) általános tartalék  

           1.449 e/Ft, 

db) Működési céltartalék  

          18.470,8 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék  

        322.445 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 

             414.070 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata            107.967 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata 

             508.544 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra 

   456.788,5 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 

   360.613 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 

államh. kívülre     42.990 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás

     53.185,5 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai 

előirányzata                9.632 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata 

összesen:         1.497.001,5 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 

  269.024,2 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata

 140.307 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.

   36.546 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata

   82.241,2 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás 

előirányzata       333 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása 

előirányz.   9.597 e/Ft; 
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b) Rendelőintézet   

   187.151 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata

    82.002 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.

    21.164 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata

    83.985 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár 

     49.129 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata

    21.301 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.

      5.481 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata

    22.347 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás 

Intézményei  350.220 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás

   350.220 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal  

  303.553 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata

 167.558 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.

   43.355 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata

   92.640 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat   

  308.961,3 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata

     2.902 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir.

     1 421 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata 

 198.367,8 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás előirányz.    

106.235,5 e/Ft, 

fe) ellátottak pénzbeli juttatása 

előirányz.        35 e/Ft; 

 

g) folyószámla-hitel kamat  

        19.395 e/Ft, 

h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat

          1.000 e/Ft, 

i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, ford.Áfa

          8.568 e/Ft 

 

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 

nem tervezett kiadásokra általános 

tartalékot képez 1.449 e/Ft összegben, 

melyből 

aa) a polgármester kerete       449 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap             1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék                   0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot 

képez  340.915,8 e/Ft összegben, 

az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  

     18.470,8 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   

    322.445 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                  0 

e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga 

       0 

e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás 

hozzájárulás   

   0 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás 

hozzájárulás           0 

e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési 

feladatok            0 

e/Ft; 

b) Civil alap    

           56 

e/Ft, 

c) pályázati alap működési  

              0 

e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft 

feletti javítások           0 

e/Ft, 
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e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

rendezvénykeret               0 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap  

             

1.000 e/Ft, 

g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet

              

0e/Ft 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati 

önrész    

          0e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített 

keret             0 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon 

Átnyúló Együttműködési program, 

utófinanszírozott pályázat 

ja) Önkormányzat   

              

0 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ 

              

0 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi alap  

              

0 e/Ft. 

l) Rendelőintézet – szem.juttatás 

nyugdíjazás             

0 e/Ft 

m) közcélú foglalkoztatás dologi 

kiadásokra              

0 e/Ft, 

n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi 

kompenzáció (előleg)        

38,8 e/Ft 

o.) Intézményfinanszírozások zárolt 

összege     

17.376 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   

        

1.407 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény 

kezességvállalás   

           0 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)     

1.223 e/Ft. 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i 

szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)

    64.882 e/Ft 

g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás 

pályázati önrész (28/2012) 

      2.000 e/Ft 

h.) Ffa. ivóvízmin.jav. önerő pályázaton 

elnyert támogatás       3.045 e/Ft 

i.) 1613/2012.(XII.18) Kormány 

határozat támogatás  

  245.238 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 340.915,8 

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, 

vagy testületi döntés. 

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, vagy testületi döntés. 

g) a (4) bekezdés n), o.) pont valamint az 

(5) bekezdés h.), i.) pont 2013. évi 

költségvetés”. 

 

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 282.218,3 e/Ft 

normatív állami támogatásban részesül, a 

szociális juttatásokhoz kapcsolódóan 
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tervezhető normatív kötött felhasználású 

támogatás 32.491 e/Ft. Központosított 

előirányzatok 3.751,5 e/Ft. Egyéb 

központi támogatás 11.750,8 e/Ft” 

 

6.§ A Rendelet 8.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

 „8.§ A nem költségvetési szervek útján 

ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a 

források a következők:   

a) kommunális feladatok (közterület 

tisztítás, parkfenntartás) ellátása – 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat: 

30.600 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület: 31.627 e/Ft.” 

 

7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a 

hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Kihirdetve: 2013. január 31.-én 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2013 . (I . 31 .) 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, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 46. §-

ban, 48. § (4) bekezdésében, 55/C. § (4) 

bekezdésében és 58/B. § (2) bekezdésében 

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 (a továbbiakban: Rendelet) 3. 

§ (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Az ügyfél az önkormányzati 

hatáskörben lévő szociális ellátásra 

irányuló kérelmét szóban vagy 

írásban a Polgármesteri Hivatal 

szociálpolitikai ügyintézőjénél, a 

személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások iránti kérelmét a 

személyes gondoskodást nyújtó 

intézmény vezetőjénél terjeszti 

elő.” 

 

2. § (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében a 

„Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja 

Szentgotthárdi Kirendeltségét” 

szövegrész helyébe a 

„Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Munkaügyi Kirendeltségét (a 

továbbiakban: Munkaügyi 

Kirendeltség)” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 5/B. § (3) 

bekezdésében a „Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi 

Kirendeltségével” szövegrész 

helyébe a „Munkaügyi 

Kirendeltséggel” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 5/B. § (4) 

bekezdésében a „Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi 

Kirendeltsége” szövegrész helyébe 

a „Munkaügyi Kirendeltség”, a 

„Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja 

Szentgotthárdi Kirendeltségéhez” 

szövegrész helyébe a „Munkaügyi 

Kirendeltséghez” szöveg lép. 

(4) A Rendelet 5/B. § (5) 

bekezdésében a „Vas Megyei 
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Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi 

Kirendeltsége” szövegrész helyébe 

a „Munkaügyi Kirendeltség” 

szöveg lép. 

(5) A Rendelet 5/B. § (6) 

bekezdésében a „Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi 

Kirendeltségét” szövegrész helyébe 

a „Munkaügyi Kirendeltséget”, a 

„Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja 

Szentgotthárdi Kirendeltsége” 

szövegrész helyébe a „Munkaügyi 

Kirendeltség” szöveg lép. 

(6) A Rendelet 12/A. § (2) 

bekezdésében az „e rendeletben a 

helyi” szövegrész helyébe az „Szt-

ben a” szöveg lép. 

(7) A Rendelet 12/E. § (3) 

bekezdésében a „Hatósági és 

Okmányiroda Szociálpolitikai 

Csoportja” szövegrész helyébe a 

„szociálpolitikai ügyintézője” 

szöveg lép. 

 

3. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A temetési segély összege azonos 

a helyben szokásos legolcsóbb 

földbetemetési, illetve 

hamvasztásos temetés költségeinek 

a) 15 %-ával, ha a családban az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a nyugdíjminimum 150  %-

át, 

b) 10 %-ával, ha a családban az 1 

főre jutó nettó jövedelem a 

nyugdíjminimum 151-250 %-a 

közé esik, 

és ha a temetési költségek viselése 

a kérelmezőnek, vagy családjának a 

létfenntartását nem veszélyezteti.” 

 (2) A Rendelet 9. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Temetési költségként a 

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 173.985,- Ft. 

  

4. § A Rendelet 10. § (10) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Az eltemettetésre köteles 

személynek nem kell megtérítenie a 

köztemetés költségét, ha a 

családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át.” 

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 

a) 3. § (14) bekezdésében a „Pénzügyi 

Irodájának” és a „Pénzügyi Iroda 

ügyintézőjétől” szövegrész; 

b) 4. §-a és az azt megelőző cím;  

c) 7. §-a és az azt megelőző cím 

(Ápolási díj); 

d) 9. § (2) bekezdése; 

e) 10. § (1), (3) és (9) bekezdése; 

f) 22. § (6) bekezdésében a „Pénzügyi 

Irodája és a Hatósági és 

Okmányirodája” szövegrész. 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első 

napon lép hatályba, és a 

hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Kihirdetve: 2013. január 31.-én 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

3/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1) A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló  

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

módosításához az 1. sz. mellékletben 

foglaltakat fogadja el – a 
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rendeletmódosítást ezek alapján kell  

előkészíteni:  

Határidő: a rendelettervezet előkészítésére 

a 2013. februári ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők esetén a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény előírásának megfelelően a 

cafetéria - juttatás mértékét 2013. évben 

bruttó 200.000- Ft /fő összegben határozza 

meg. 

 

3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott 

felhatalmazás alapján 2013. évre 

vonatkozó költségvetési tervezetét 

megvitatta és azt elfogadja azzal, hogy 

2013. évi költségvetését az alábbi 

módosításokkal  

 

a) a Civil Alapot 4 millió forintra kell 

megemelni 

b) ingatlan, tárgyi eszköz értékesítéseket 2 

millió forinttal kell megemelni 

c.) a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a 

St.Gotthárd Spa és Wellnes fürdő más 

formában 

történő működtetésének a lehetőségét. 

 

4) A helyi nemzetiségi önkormányzatok 

állami támogatását Szentgotthárd Város 

Önkormányzata jelentős hiánya miatt nem 

tudja kiegészíteni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

4/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsában folytatott 

tevékenységről szóló tájékoztatót 

megismerte. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / 

elnök 

 

 

5/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy DÖNT, hogy 2013. 

április 30-át követően is vállalja az 

egészségügyi járóbeteg-szakellátási 

feladatok ellátását. A Képviselő-testület 

felkéri Huszár Gábor polgármestert, hogy a 

döntésről a megadott határidőig tájékoztassa 

Balog Zoltán egészségügyért felelős emberi 

erőforrások minisztert. 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

      Erőforrások vezető 

 

6/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

Kossuth Filmszínház digitális (DCI) és 3D 

technológiára alkalmas átalakításának 

költségét legfeljebb bruttó 26.6 millió 

forinttal biztosítja a működési céltartalék 

terhére, az alábbiakkal: 

 a fejlesztés megvalósítására 

közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását követően köthető 

szerződés, 

 a működtetéséről a beszerzést 

követően elsősorban bérbeadás 

útján kell gondoskodni, ennek 

részletes feltételeiről készüljön 

külön előterjesztés a Képviselő-

testület számára. 
Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

              dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások vezető 
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7/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 272/2012. számú képviselő-
testületi határozatát hatályon kívül 
helyezi, ezzel párhuzamosan a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár alapító 
okiratot módosító okiratát (az 1. 
számú melléklet), a Móra Ferenc 
Városi Könyvtár és Múzeum egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 
(2. számú melléklet szerint) elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 
              Molnár Piroska igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete intézmény működési 

engedélyének módosítását 

kezdeményezi az előterjesztésben és 

az alapító okiratban foglaltakkal 

összhangban. 
Határidő: azonnal 

Felelős:    dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások vezető 

                Molnár Piroska igazgató 

 

 

8/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

2013-ban méltó módon kell megünnepelni 

Szentgotthárd település megalapításának 

830. várossá avatásának 30. évfordulóját. 

Egyidejűleg ezzel Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri  

 a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a 

2013. évi költségvetés tervezésekor 

a jubileumi évfordulók méltó 

megünneplésére különítsen el 

legfeljebb 5 millió Ft-ot. 

 a Polgármestert, hogy minden 

hónapban számoljon be a 

Munkacsoport által végzett 

feladatokról. 

  

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 

      Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

                dr. Gábor László önkormányzati 

és térségi erőforrások vezető 

 

9/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület kérelmét támogatja, a támogatási 

összeg átcsoportosítását az előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti 

szerződésmódosítás megkötésével 

engedélyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Szép Renáta civil referens 

 

 

10/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd alapító okiratának 

módosítását az 1. sz. melléklet szerint, a 

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát a 2. sz. melléklet 

szerint jóváhagyja, egyúttal hatályon kívül 

helyezi a 303/2012. számú Képviselő-

testületi határozata 2. pontját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 közlésért: Somorjainé Doncsecz 

Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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11/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  képviselő-

testülete a Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 

2012. évi CCIV. törvény 

(továbbiakban: költségvetési 

törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra 

figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

költségvetési törvényben írt 

feltételekkel az adósságállománya 

Magyar Állam által történő 

átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 

az önkormányzat nem rendelkezik 

olyan betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami 

kifejezetten egy adott 

adósságelemhez kapcsolódik, vagy 

annak fedezetére, teljesítésének 

biztosításául szolgál. 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, 

hogy a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény 332. § 

alapján megállapodást kíván kötni a 

Magyar Állammal az 

önkormányzatot terhelő, az 

adósságátvállalással érintett 

adósságállománya átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az 

adósságátvállalással 

összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a költségvetési 

törvény 72-75. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 

b)  az átvállalással érintett adósság 

részét képező, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírokat a 

költségvetési törvény 72. § (6) 

bekezdésére figyelemmel - az 

adott értékpapírban foglalt 

pénzügyi kötelezettségek 

tekintetében azonos 

feltételekkel - 

kölcsönjogviszonnyá alakítsa 

át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) 

és (6) bekezdése szerinti 

megállapodásokat kösse meg.  

5. A képviselő-testület utasítja a 

polgármestert, hogy az 

adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő 

ülésén tájékoztassa a testületet. 

6.  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Előterjesztés 1.számú 

melléklete szerinti nyilatkozatban 

foglaltakat megismerte. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

12/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a közétkeztetés 

biztosítására a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény pontja alapján közbeszerzési 

eljárást indít. A közbeszerzési kiírásban az 

eddigiektől a következőkben kell eltérni: 

  A közbeszerzés során célszerű azt 
is bírálati szempontként értékelni, 

hogy a beszerzéseinek hány 

százalékát teszi ki a helyi 

beszállítok által értékesített termék. 

Minimum feltételként 40 %-ot 

célszerű előírni. 
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 Ezen túlmenően figyelemmel kell 

lenni az Előterjesztésben írottakra..   

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

13/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő – 

testülete elfogadja az 

 Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti Társasági Szerződést a 

Nyugat-Pannon 

 Járműipari és Mechatronikai 

Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű 

 Társaság létrehozataláról a 

következő kiegészítésekkel. 

 A Felügyelő Bizottság 3 tagú, tagjai 

a három önkormányzat polgármestere. 

 

 A társaság tagjai a felügyelő 

bizottság mellett működő 10 tagú stratégiai 

tanácsadó 

 testületet hoznak létre. A stratégiai 

tanácsadó testület jogosult előzetesen 

 véleményezni minden olyan – a 

felügyelő bizottság hatáskörébe tartozó – 

kérdést, 

 amelyben a felügyelő bizottságnak 

döntési vagy véleményezési jogköre van. 

 A felügyelő bizottság stratégiai 

tanácsadó testületének tagjai tanácskozási 

joggal 

 jogosultak részt venni a felügyelő 

bizottság ülésein. 

 A felügyelő bizottság elnöke 

köteles meghívni a stratégiai tanácsadó 

testület tagjait a 

 felügyelő bizottság üléseire. 

 A stratégiai tanácsadó testület 

tagjait a társaság taggyűlése választja meg 

a felügyelő 

 bizottsági tagok mandátumával 

megegyező időtartamra. 

 A stratégiai tanácsadó testület tagjai 

sorából elnököt választanak, aki a 

tanácsadó 

 testület üléseit összehívja és vezeti. 

 A stratégiai tanácsadó testület tagjai 

jogosultak az ügyvezetőtől minden a 

társaság 

 működésével kapcsolatos 

kérdésben felvilágosítást kérni. 

A stratégiai tanácsadó testület 

tagjai tevékenységüket díjazás 

nélkül látják el. 
 
 A stratégiai tanácsadó testület 

tagjai: 

 

- Brumbauer József Márton (anyja 

neve: Horák Anna, született: 

Móron, 1954. 
október hó 31. napján, 2025 
Visegrád, Malomhegy utca 451/7. 
szám alatti lakos), 
 

- Jereb László (anyja neve: Szalai 

Mária, született: Sopronban, 1947. 

november hó 

07. napján, 1025 Budapest, 

Verecke lépcső 10. szám alatti 

lakos), 

 

- Kámán János (anyja neve: Varga 

Mária, született: Győrött, 1954. 

május hó 12. 

napján, 8900 Zalaegerszeg, 

Alkotmány u. 17. szám alatti 

lakos), 
 

- Lang János (anyja neve: Kocsmáros 

Erzsébet, született: * napján, 8900 

Zalaegerszeg, Ady út 63. szám 

alatti lakos), 

 

- Mazzag Ferenc (anyja neve: Bangó 

Anna, született: * napján, 8900 
Zalaegerszeg, Sas u. 30. fszt. 2. 
szám alatti lakos), 
 

- Michael Reining (anyja neve: 

Ursula Steffgen, született: 

Dudweiler 
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(Németország), 1963. március hó 

15. napján, DE-77880 

Sasbach/Ortenaukreis, 

Nelkenstrasse 37. szám alatti 

lakos), 

 

- Pajor Attila (anyja neve: Horváth 

Ilona, született: Szombathelyen, 

1966. 

november hó 16. napján, 9789 Sé, 

Szabadság u. 87. szám alatti lakos), 

 

- Solt Tamás (anyja neve: Horváth 

Sarolta, született: Szombathelyen, 

1963. 

augusztus hó 11. napján, 9700 

Szombathely, Pozsony u. 10. szám 

alatti lakos), 

 

- Takács Balázs (anyja neve: Horváth 

Rozália, született: Sárváron, 1973. 

november hó 05. napján, 9700 

Szombathely, Cinege utca 9. szám 

alatti lakos), 

 

- Tancsics Róbert (anyja neve: Dávid 

Marianna, született: 

Szombathelyen, 1969. 
május hó 24. napján, 9700 
Szombathely, Kossuth L. u. 9. szám 
alatti lakos). 
 
 

 A Képviselő – testület kinyilvánítja, 

hogy a Társaság tagja kíván lenni. A 

Társaság 

 rendelkezésére bocsát 

törzsbetétként 780.000.- ft –ot pénzbetétet 

formájában. 

 Felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert a Társasági Szerződés 

aláírására valamint  a cégbejegyzéshez 

szükséges egyéb dokumentumok 

aláírására. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő – 

testülete a Nyugat-Pannon 

 Járműipari és Mechatronikai 

Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

Szijártó Zsoltot 

 megválasztja. 

 

3. A képviselő – testület javasolja a 

polgármesteri hivatal 

munkatársainak ,hogy az 

 oktatási szakemberek bevonásával 

tegyen javaslatot egy olyan városi diákok 

számára 

 kiírandó ösztöndíj rendszerre ahol 

az érettségin 400 pont felett teljesítő 

szentgotthárdi 

 diákok ösztöndíjban részesülhetnek. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős. Huszár Gábor polgármester 

 

 

14/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Várod Önkormányzatának 

képviselő-testülete a szilárd hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló  

41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati 

rendelet módosításának szövegtervezetét  

az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

fogadja el. Az elfogadott szövegtervezetet 

véleményeztetni kell a Környezetvédelmi 

Felügyelőséggel, majd a rendelet-tervezet 

végleges szövegét a testület elé kell 

terjeszteni. 

 

Határidő: a 2013. februári testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Fekete Tamás Városüzemeltetési              

   vezető 

 

 

15/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a KEOP-

2012-4.10.0/A. pályázati támogatás 

igénybe vételével a SZEOB Játékvár 

Óvoda és Bölcsőde épületén, a 

Rendelőintézet épületén, a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár épületén, az Arany János 

utcai korábbi nevén SZOI Arany János 

Általános Iskola épületén, a Színház 
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épületén, a korábbi nevén SZOI 

Vörösmarty Mihály Gimnázium épületén 

és a korábbi nevén SZOI Széchenyi István 

Általános Iskola épületén megvalósítandó 

napelemes villamos energia termelő 

berendezések telepítését. Felhatalmazza 

Szentgotthárd város polgármesterét a 

pályázat(ok) elkészítéséhez, és az ehhez 

kapcsolódó eljárások lefolytatásához 

szükséges dokumentumok aláírására. A 

pályázat(ok)hoz szükséges önrész vállalása 

kapcsán a következő döntést hozza: az 

önrész jelenleg ismert maximális összegét 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata vállalja. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési  

      vezető 

 

 

 

16/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az „Önkormányzati 

tulajdonú üzlethelyiségekkel való 

gazdálkodás ellenőrzése” elnevezésű belső 

ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

17/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Gépjárművek 

forgalomból való kivonásának ellenőrzése” 

elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

18/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja az 

Előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező Szentgotthárd 

város településfejlesztéssel és 

településrendezéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetési 

szabályait, és elrendeli annak alkalmazását 

2013. február 

1-től a településfejlesztési koncepció, az 

integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök készítése vagy 

módosítása során történő véleményezési 

eljárások 

lefolytatásakor. 

 

 Határidő:  2013. február 1-től     

       folyamatosan 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési 

    vezető 

 

 

19/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyar Állam 

tulajdonában lévő szentgotthárdi 0180 

hrsz-ú, kivett temető művelési ágú ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

vételével egyetért, ezen igényét a 

belügyminisztérium felé bejelenti. Az 

ingatlan felhasználási céljaként a 

Temetkezést és Szociális temetkezést jelöli 

meg, s a 2011. évi CLXXXIX. törvény II. 

Fejezetében lévő Önkormányzati feladat- 

és hatáskörök 13.§ (1) 2. pontjában lévő 

településüzemeltetés (köztemetők 

kialakítása és fenntartása) feladat ellátására 

használja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, 

Tófeji Zsolt főtanácsos 
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20/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő–

testülete elvi döntés hoz arról, hogy 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a GYSEV Zrt., a 

Vasi Volán Zrt, Alsószölnök; 

Felsőszölnök; Szakonyfalu; 

Kétvölgy Község 

Önkormányzatával közösen 

konzorciumi pályázatot nyújtson be 

a NYDOP-3.2.1./B-12 Közösségi 

közlekedés fejlesztése. 

konstrukciójára. Felhatalmazza a 

polgármestert az 1. számú melléklet 

szerinti tartalmú konzorciumi 

szerződés aláírására. A Képviselő-

testület egyetért azzal,  hogy 

kezdődjön el a közös konzorciumi 

pályázat előkészítése, és 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a GYSEV Zrt.-vel, 

a Vasi Volán Zrt.-vel, Alsószölnök; 

Felsőszölnök; Szakonyfalu; 

Kétvölgy Község 

Önkormányzatával közösen eljárást 

írjon ki az előkészítési 

tevékenységekre vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Takács Adrienn pályázati  

   referens 

 

 

21/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az állami ingatlanok 

(vagyon) önkormányzatok részére történő 

átadását lehetővé tevő, az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI törvény (Vtv.) 36 §. 

(2) bekezdése, továbbá az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról rendelkező 

254/7 (X.4.) Korm. 

rendelet VIII. fejezete 50. §. (2) bek. a) és 

b) pontja és a helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. 

(1) bek. 9, 10. pontjai alapján ismételten 

kérelmezi a Szentgotthárd 191/1.hrsz-ú 

állami tulajdonú, MNV Zrt 

vagyonkezelésében levő ingatlan 

tulajdonjogának ingyenes átadását 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

részére. 

Az ingatlanon levő volt határőr 

laktanyában szociális lakásokat kívánunk 

kialakítani a rászoruló idős emberek, a 

fiatal házasok és szociális lakásban 

elhelyezésre jogosult személyek részére. A 

vagyonátruházással kapcsolatos illetékek 

és az ingatlannal kapcsolatos egyéb 

költségek kifizetését magunkra vállaljuk. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési  

      vezető 

 

22/2013. 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 ismételten meghirdeti 

eladásra. 

Az eladási ár 4.230.000 - Ft, amely ÁFA-t 

nem tartalmaz 

A vételárat az adásvételi szerződés 

megkötésétől számított 21 banki napon 

belül egy összegben kell megfizetni. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. 

február 15. A pályázatokat konkrét összeg 

(forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 

423.000 ..- Ft bánatpénz fizetendő. 
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A pályázatok elbírálásának határideje a 

2013. februári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az 

Előterjesztés 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

Határidő : a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

23/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. sz. mellékletben 

található Szándéknyilatkozat aláírására 

azzal, hogy a szentgotthárdi 1428.hrsz-ú 

„Tűzoltóság” megnevezésű ingatlan 

Magyar Állam részére történő átadásával 

egyidejűleg Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonába kell 

átkerülni a szentgotthárdi 26.hrsz-ú 

Polgármesteri Hivatal megnevezésű 

ingatlanban a Magyar Állam tulajdonában 

és a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság kezelésében lévő 10/385 

résznek. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

 Fekete Tamás városüzemeltetési 

 vezető, 

 

 

24/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a Carpathia 

kft-vel kisvízi erőmű létesítése tárgyában 

létrejövő területbérleti szerződés aláírását a 

mellékletként csatolt megállapodás és 

kiegészítő helyszínrajz alapján és 

felhatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

 

 

 

 


