
 

T A R T A L O M M U T A T Ó 

 

1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 

2. Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 

3. A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 

4. A Szentgotthárdi Történelmi Napok 2013. és az Augusztus 20.-i 

rendezvénysorozat. 

5. A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme. 

6. A 100/2013. számú Képviselő-testületi határozat módosítása. 

7. Jánosik és Társai Kft 2013. évi díjemelési kérelme. 

8. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból 

célirányos feladatokra. 

9. Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez. 

10. 2013. évi önkormányzati adósság konszolidációhoz. 

11. Költségvetési rendelet módosítása. 

12. Szociális rendelet módosítása. 

13. A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról. 

14. Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási 

kötelezettség teljesítésének elősegítéséről szóló rendelet módosítása. 

15. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt 

határidejű határozatokról. 

16. A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. Felmérés az 

önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új 

lakások építésének lehetőségeiről. 

17. Beszámoló a SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről.  Tájékoztató az állami 

fenntartásba került, Szentgotthárdon működő oktatási intézmények 2013-ban 

elért eredményeiről. 

18. A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kapcsolata, munkája, az együttműködési megállapodásban foglaltak 

végrehajtása.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása 

              

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú határozatával 

fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2013. évi 

munkatervét. 

 

Mind a Képviselő-testület, mind az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának munkaterve tartalmazza a „Szentgotthárd és városrészek sportja, a 

Sportkoncepció felülvizsgálata” napirendet, mindkettő 2013. júniusában. 

 

Az előterjesztés előkészítéséhez már májusban megkértük a városrészi és sport-vezetők 

észrevételeit / javaslatait, illetve június 11-én egy egyeztető megbeszélést is tartottunk az 

érintettekkel. A megbeszélés tapasztalataira, illetve az épülő sportkomplexum 

működtetésének kérdéseire tekintettel célszerűbbnek látjuk, ha a fenti tárgyú napirendet 

néhány hónappal később, 2013. augusztusában tűzi napirendre a Képviselő-testület / a 

Bizottság. Kiderült, hogy több olyan kérdés is van a sport területén amelyekben további  

egyeztetésekre lenne még szükség ahhoz, hogy ezek megalapozottabban kerülhessenek be a 

koncepcióba. Ehhez alkalmasnak látszik a nyári időszakban rendelkezésre álló néhány hét.  

 

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását 

ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú 

határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 2013. évi munkatervét és az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának 2013. évi munkatervét azzal módosítja, hogy a „Szentgotthárd és városrészek 

sportja, a Sportkoncepció felülvizsgálata” című napirendet a 2013. augusztusi Képviselő-

testületi és Bizottsági ülésén tűzi napirendre. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. június 16. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző                                         

  

 

 

 



 

Előterjesztés 
a Képviselő – testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára idén 

is levélben (lásd: 1. sz. melléklet) arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2013. 

szeptember 16-22. között rendezik meg a már hagyományosnak mondható Európai Mobilitási 

Hetet.  

 

Az elmúlt években már megrendezésre került ez a rendezvén városunkban, más európai és 

hazai település részvétele mellett. A Levegő Évével összhangban az idén megvalósuló 

rendezvény jelmondata: „ Tiszta levegő – Mozdulj érte!” Államtitkár Úr arra kéri 

Önkormányzatot, hogy a kezdeményezéshez való csatlakozást mérlegelje, a részvétel 

melletti döntés esetén pedig a Kartát aláírva, 2013. augusztus 01. időpontig jutassa vissza a 

szervezőkhöz. 

 

A kezdeményezéshez csatlakozással az Önkormányzatnak alá kell írnia a 2013. évi Kartát 

(lásd: 2. sz. melléklet), mellyel igazolja, hogy a fent nevezett időpontban programokat, 

valamint elsősorban szeptember 22-én az Autómentes Nap megszervezését, továbbá olyan 

állandó intézkedések megszervezését vállalja, amelyek a közösségi, a kerékpáros és a 

gyalogos közlekedés feltételeinek javítását szolgálják, az alábbiak szerint: 

 

 egy hetes rendezvénysorozatot szervezéséről gondoskodik az Önkormányzat a 

2013- as, „„ Tiszta levegő – Mozdulj érte!” központi jelmondattal összhangban,  

 legalább egy új állandó intézkedést hoz, amely előnyben részesíti a környezetbarát 

közlekedési módokat a személygépkocsival szemben. (Legalább egy állandó 

intézkedés irányul arra, hogy ahol csak lehet, az utak egy része a gyalogos, kerékpáros 

és tömegközlekedést szolgálja, pl. útlezárás, szélesebb járda, új kerékpár-vagy 

autóbusz-sáv, új forgalomcsökkentő intézkedés, sebességkorlátozás stb.) 

 lehetőleg 2012. szeptember 22-én Európai Autómentes Nap szervezéséről 

gondoskodik az Önkormányzat, kijelölve egy vagy több ideiglenesen lezárt területet 

vagy közteret, amelyeken belül – legalább a reggeli munkakezdés előtti órától a 

munkaidő vége utáni óráig – csak gyalog, kerékpárral vagy a közösségi közlekedési 

eszközök igénybevételével lehet közlekedni. 

 

Pénzügyi fedezet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében erre a rendezvényre nem áll 

rendelkezésre.  

 

 Ennek ellenére az előző évi rendezvényekhez hasonlóan az egy hetes 

rendezvénysorozat is megszervezhető – lenne, ám tavaly bebizonyosodott, hogy az 1 

napra koncentráló rendezvény sokkal hatékonyabb. Különösebb anyagi ráfordítás 

nélkül a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vállalja a rendezvénysorozat 

megszervezését, amelyben a város oktatási intézményei és civil szervezetei is aktívan 

közreműködnek. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke egyetért ezzel – az 

Egyesület elfogadott munkatervében is szerepel a rendezvényhét. Számos olyan civil 

szervezet működik aktívan a városban, amelynek célja egybevág az Európai Mobilitás 

Hét törekvéseivel, így valószínűleg ezen szervezetek is üdvözölnék a kezdeményezést. 



Az Egyesület 2013. szeptember 20-ára (péntek) tervezi „koncentrálni” a rendezvényt. 

Az általuk kigondolt programok , amelyek már most ismertek: 

- Gurulj Gotthárd! 

-  útlezárás az Arany J. utcai iskola előtt  

-  kerékpáros ügyességi verseny 

-  a hulladékgyűjtés fontossága a tiszta levegőért 

-  torna kint, a szabad levegőn 

A szervezés még folyamatban van, így a programok is bővülnek. 

 Az autómentes nap szervezése is elképzelhető lenne városunkban, ennek kapcsán azt 

is meg lehetne szervezni, hogy kijelölünk egy olyan területet (utcát, teret,) amelyeken 

belül egy napig (vagy egy napszakban) csak gyalog vagy kerékpárral lehet közlekedni. 

 A csatlakozás azon feltételének valós teljesítése, amely szerint legalább egy olyan új 

állandó intézkedést valósít meg az Önkormányzat, amely elősegíti az egyéni 

autóhasználatról a környezetkímélő városi közlekedésre való áttérést (pl. az utak egy 

részének a gyalogosok, kerékpárosok számára történő visszaadása), már nem 

valósítható meg komoly anyagi ráfordítás nélkül. Ugyanakkor olyan intézkedések, 

mint új forgalomcsillapítási intézkedés vagy sebességkorlátozás bevezetése is 

megfelelnek a csatlakozási feltételek teljesítésének.  

 

A Mobilitási Héthez kapcsolódóan rajz-és fotópályázat is meghirdetésre került az óvodás -, 

általános-és középiskolás korosztály számára, a felhívást a város köznevelési, közművelődési 

intézményeibe továbbítottuk (lásd: 3. számú melléklet). Továbbá a pályázati felhívás elérhető 

Szentgotthárd Város honlapján, és olvasható a VTV Képújságában is. 

 

Amennyiben tehát az Önkormányzat csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, az előírt 

feltételeket, tágabb értelemben, de teljesíteni tudja, érdemi anyagi ráfordítás nélkül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2013. 

szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét 

rendezvényhez. A Képviselő-testület az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, a 

„Mobilitási Hét Kartája” c. dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesületet, hogy a szentgotthárdi köznevelési intézmények valamint a város 

érdeklődő civil szervezeteinek bevonásával 2013. szeptember 16-22. között szervezzen 

programokat a „Tiszta levegő – Mozdulj érte” jelmondat szellemében. 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Kiss Éva  PKKE elnök 

                 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési 

Irodát, hogy az Autómentes Nap feltételeinek megteremtésében a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület szervező munkáját segítse. 

Határidő : azonnal 

Felelős :    Fekete Tamás, városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2013. június 06. 



 

 

        Huszár Gábor 

         polgármester 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 

 



 
 

2. számú melléklet 



 
 

3. számú melléklet 



 
 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményen belül működő Pável Ágoston 
Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum fenntartója 2013. január 01. óta Szentgotthárd 
Város Önkormányzata. 
 
Már a múzeum átvételekor felvetődött, hogy szerencsés lenne szlovén nemzetiségi 
bázismúzeumként működtetni. A helyi szlovén szervezetek és a korábbi fenntartó ezt már 
tavaly is kezdeményezték, azonban a múzeum fenntartóváltásáig nem jártak sikerrel. A 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 
szóló 1997. 

évi CXL. törvény 39. § (4) bekezdése szerint a miniszter a működési engedély kiadására 
irányuló eljárás során a muzeális intézményt – erre irányuló külön kérelem esetén – 
nemzetiségi bázisintézménynek minősíti, ha az intézmény alapfeladatai körében szerepel a 
nemzetiségi feladatellátás, vagy az állományában a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségre 
vonatkozó kulturális javak huszonöt százalékot elérő arányban találhatóak. A szentgotthárdi 
múzeumban a nemzetiségre vonatkozó kulturális javak aránya messze meghaladja a 25 
százalékot – a helytörténeti (Ciszterek Szentgotthárdon) kiállítás áprilisi átadásáig ez az arány 
100 százalék volt. 
 
A kapcsolódó jogszabályi hátteret áttekintve, illetve a Emberi Erőforrások Minisztériumával 
is egyeztetve megállapítható, hogy a nemzetiségi bázisintézménnyé alakulásnak 
jogszabályokban meghatározott, konkrét „hátránya” nincs, nem jár többletkötelezettséggel – 
előnye viszont a különböző támogatások, pályázatok szempontjából előnyös lehet a fenntartó 
/ az intézmény számára. (A fenntartónak a muzeális intézmény működési engedélyében 
meghatározott szakmai besorolása szerinti feladatai ellátásához szükséges személyi és 
infrastrukturális feltételeket kell biztosítania - az intézmény szakmai besorolása szerint 
közérdekű muzeális kiállítóhely, ezt a nemzetiségi bázisintézménnyé alakulás nem változtatja 
meg.) 
 

A bázismúzeum előnyei, lehetőségei és veszélyei lehetnek: 

 

Előnyök: 

- az egyetlen szlovén nemzetiségi múzeum kapná meg ezt a címet, 

- a Szentgotthárd környékére összpontosuló magyarországi szlovénség öntudatát 

erősítheti a cím, 

- Szlovéniából érkezők nagyobb számban jelenhetnek meg Szentgotthárdon, 

- komplexebb munka jelenhet meg a múzeumban, ami a szlovén témájú kutatásokat 

illeti, 

- megvalósul az, amit a helyi szlovénség szervezetei kérnek. 
 

Lehetőségek: 

- állami támogatásként is jelenthet ez többlettámogatást, 

- pályázati lehetőségeknek egy új területe nyílhat meg, 

- ez nagyobb látogatószámot indukálhat, 

- szlovéniai állami- és egyéb támogatást is nagyobb mennyiségben lehet várni, 

- a nagyobb támogatás színvonalasabb múzeumi körülményeket eredményezhet. 
 

Veszélyek: 



- a múzeum szentgotthárdi helytörténeti jellege kevéssé érvényesül a későbbiekben, 

- hátráltathatja nem szlovén nemzetiségi témájú időszakos kiállítások tervezését. 
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

  

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum működési engedélyének 

megkérése kapcsán az Önkormányzat kezdeményezze a nemzetiségi bázisintézménnyé 

minősítést. 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum működési engedélyének megkérése 

kapcsán nem kezdeményezi a nemzetiségi bázisintézménnyé minősítést. 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. június 14. 

 

                                                                                                             Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: A Szentgotthárdi Történelmi Napok 2013. és az Augusztus 20.-i 

rendezvénysorozat. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. Szentgotthárd életében az évfordulók éve – alapításának 830 éves évfordulóját, és 

várossá avatásának 30 éves évfordulóját is ünnepeljük ebben az évben - melyet programok 

sokaságával szeretnénk emlékezetessé tenni. 

 

TÖRTÉNELMI NAPOK: 

 

Szentgotthárd városában már hagyományosan július hónap utolsó hétvégéjén kerül 

megrendezésre a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozat. Az előző évekhez 

hasonlóan a PKKE a Történelmi Napok rendezvénysorozat programtervezetét elkészítette, 

figyelembe vette a Jubileumi Munkacsoport megbeszélésein elhangzott javaslatokat, és azt a 

Képviselő-testület részére megküldte (lásd: 1. számú melléklet.) 

 

A Történelmi Napokon az idei évben is a már hagyományos és ismert programok várják az 

érdeklődőket. A három nap folyamán a Mesterségek utcáján népművészeti vásár várja a 

látogatókat, ahol kézművesek árulják portékáikat. A nyitó napon Jelmezes felvonulás lesz, 

melyen nemcsak helyi, de a környező települések csoportjai ( hagyományőrző, tűzoltó stb. ) is 

felvonulnak. Idén is lesz élőkép a Várkertben – jurta, tábortűz, különböző bemutatók. A 

rendezvény harmadik napján délután Fúvószenekari Találkozó lesz, ahol a helyi fúvósok 

mellett fellép Csepreg, Körmend város zenekara, valamint a Zalai Balaton –part Ifjúsági 

Fúvószenekar.  A kulturális programok mellett a sportolni vágyókat is várják. 

Hagyományosan meghirdették a 11. Szentgotthárdi Csata emlékfutást több korosztály 

számára. 

 

A rendezvényhez a Pannon Kapu Kulturális Egyesület LEADER pályázaton is nyert 

támogatást, ezen támogatáshoz azonban  csak az elszámolást követően jut a PKKE. A Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület elnöke a rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében az előző 

évekhez hasonlóan kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 2. sz. melléklet). A 

Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényein szerepelnek olyan előadók, egyesületek 

(Balázs Fecó, Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely műsorai és bemutatói, Grimer 

Hagyományőrző Egyesület, VasvárMegye Lovagjai és Íjászai, valamint Farsang Adriana 

Kézműves Játszóháza), akiket műsoruk megtartását követően ki kell fizetni. Ezért az Elnök 

Asszony kérése, hogy a 2013. évi költségvetésben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

rendezvénykerete jogcímen lévő 1 millió Ft támogatást az Önkormányzat előzetesen utalja át 

az Egyesület részére azzal, hogy az átutalt támogatással a rendezvényt követőn 5 napon belül 

elszámol az Önkormányzat felé. 

 

AUGUSZTUS 20. 

 

A Jubileumi Munkacsoport előzetesen már az augusztus 20.-i programokról is beszélt, ez 

alapján az évforduló előtti napokra az Egyesület színes programokkal készül (lásd: 3. sz. 

melléklet). 

 



Ekkor kerül sor az új Szentgotthárd könyv bemutatójára, kiállítás megnyitóra, koncert lesz a 

főtéri szökőkútnál, felavatjuk a Nepomuki Szent János szobrot, barokk kerti koncertet 

rendeznek a refektórium hátsó bejáratánál, továbbá utcabál, autós ügyességi verseny és Rúzsa 

Magdi élő koncert is lesz. Augusztus 20-án Szentgotthárd Város Fúvószenekarának 

térzenéjével indul a nap a barokk templom előtti téren, majd ünnepi szentmisével folytatódik, 

de a térség művészeti csoportjainak fellépése mellett városnéző kisvonat is járja majd a 

várost. 

 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Történelmi Napok 

2013. rendezvénysorozat program tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte és elfogadja / a következő kiegészítéssel fogadja el: …………………… 

Határidő : azonnal  

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 Kiss Éva elnök 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetésében tervezett és elfogadott rendezvénykeret címén lévő 1 millió 

forintos összeg átutalását engedélyezi a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére 

azzal, hogy az Egyesület azt a Történelmi Napok rendezvényeire használhatja fel úgy, 

hogy az összeg felhasználásáról az Egyesület az Önkormányzat felé elszámol. 

Határidő: közlésre azonnal, utalásra: 2013. július 25., elszámolásra 2013. augusztus 02. 

Felelős  : Kiss Éva elnök 

                Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Augusztus 20.-i. 

rendezvénysorozat program tervezetét az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint 

megismerte és elfogadja / a következő kiegészítéssel fogadja el: …………………… 

Határidő : azonnal  

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 Kiss Éva elnök 

 

Szentgotthárd, 2013. június 13. 

 

            Huszár Gábor 

             polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 7. 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 Pannon Kapu Kulturális Egyesület elkészítette a 2013. július 26-28. között 

megrendezésre kerülő Szentgotthárdi Történelmi Napok, valamint Augusztus 20-a 

programját. 

 

Szentgotthárdi Történelmi Napok  

2013. július 26-28. 

 

Helyszín: Színház és Templom közötti szabad téri színpad 

Az ettől eltérő helyszíneket külön közöljük 

 

2013. július 26. péntek 

 

14.30 Hintós kikiáltó a város utcáin 

16.00 Gólyalábas kisbíró – a Történelmi Napok programjainak kikiáltása a 

városközpontban  

17.00 Jelmezes felvonulás Szentgotthárd utcáin 

Közben: rendezvény ünnepélyes megnyitása és fegyveres harci bemutatók az OTP előtt 

18.00 Fegyverbemutatók, lovasíjász bemutató, történelmi élőkép a várkertben 

19.00 Kiállítás megnyitó a Színházban 

 Boa Endre és Bedi László fafaragó népi iparművészek közös kiállítása 

20.00 Ungaresca Néptáncegyüttes műsora a Boglya népzenei együttes közreműködésével 

21.30 West Alfa együttes bemutatkozó koncertje 

 

Mesterségek utcája – Népművészeti Vásár 

18.00 – 21.00 Népi játékpark 

 

Történelmi élőkép a várkertben – jurta, tábortűz, fegyverzet, életmód, öltözet bemutatók, 

íjászkodás, lovasbemutató, lovaglási lehetőség, hagyományos magyar ételek, török vezéri 

sátor, török kávé főzése, török harci ima, gyermek és asszonyrablás 

Őr-Nyék Hagyományőrzők  

Fekete Sereg  

GRIMER Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

Gölbasi serege  

 

 

2013. július 27. szombat 

 

14.00 – 19.00 A Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely műsorai és bemutatói 

14:00 - 19:00 Népi fakörhinta és Népi Játékpark 
14:00 - 15:00 és 16:00 - 19:00 kézműves foglalkozások 

15:00 - 16:00 Gólyalábas – óriásbábos gyermekelőadás 

 

16.30 Szentgotthárdi Csata emlékfutások több korosztályban 

19.00 lovas-és gyalogosíjász bemutató a Várkertben 

20.30 Csatafutás eredményhirdetése 

21.30 A Szentgotthárdi Csata élőben  

 

Mesterségek utcája – Népművészeti Vásár 

 

Egész nap 



Történelmi élőkép a várkertben – jurta, tábortűz, fegyverzet, életmód, öltözet bemutatók, 

íjászkodás, lovasbemutató, lovaglási lehetőség, hagyományos magyar ételek, török vezéri 

sátor, török kávé főzés, török harci ima, gyermek és asszonyrablás 

Közreműködnek: 

Őr-Nyék Hagyományőrzők  

Szent Sebestyén Íjászkör 

Fekete Sereg  

GRIMER Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

Vas Vármegye Lovagjai és Íjászai 

Gölbasi serege 

 

 

2013. július 28. vasárnap 

 

15.00 – 20.00 Farsang Adriana kézműves játszóháza 

 

Fúvószenekari Találkozó 

14.45 Zenés menet Szentgotthárd utcáin a Barokk templom előtti térre 

15.15 Megnyitó  

16.00 - 19.00 Szórakoztató műsorok a résztvevő együttesekkel 

 Fellépnek: 

Körmendi Városi Fúvószenekar 

 Csepreg Város Fúvószenekara és Mazsorett csoportja 

      Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar 

 Szentgotthárd Város Fúvószenekara 

 

20.00 Záró koncert 

          Fellép: Balázs Fecó 

 

Mesterségek utcája – Népművészeti Vásár 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

Tel/Fax: +3694/554-106 

E-mail: muvhaz@sztgnet.hu 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete! 

9970 Szentgotthárd 

Széll K. tér 11. 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökeként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a 

város költségvetésében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykerete jogcímen, 

elkülönítetten nevesített 1.000.000.- Ft támogatást a Szentgotthárdi Történelmi Napok előtt 

engedélyezzék átutalni. 

A Szentgotthárdi Történelmi Napok programjában az alábbi előadók tiszteletdíját szükséges 

az műsoruk után készpénzben kifizetni: 

 

 Balázs Fecó 

 Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely műsorai és bemutatói 

 Grimer Hagyományőrző Egyesület 

 Vas Vármegye Lovagjai és Íjászai 

 Farsang Adriana Kézműves Játszóház 
 

A fenti előadok tiszteletdíja összesen 1.036.086,- Ft. 

 

Természetesen a rendezvényt követőn 5 napon belül a támogatásról elszámolunk. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. június 11. 

 

 

     Köszönettel és Tisztelettel: 

 

 

 

          Kiss Éva 

             elnök 

 

 

 

3. számú melléklet 

Az Augusztus 20.-i rendezvénysorozat tervezete: 

 

Augusztus 16. 17.00 Az új Szentgotthárd könyv bemutatója, kiállítás megnyitó 

 

Augusztus 17. 20.00 Városházi Esték a főtéri szökőkútnál 

 Fellép: Los Andinos együttes 

 

Augusztus 18.  

Nepomuki Szent János szobor avatója 

20.00 Barokk kerti koncert a refektórium hátsó bejáratánál 

21.00 Utcabál 

 

Augusztus 19. 

- Autós ügyességi verseny 

20.00 Rúzsa Magdi élő koncert 

 

Augusztus 20.  

9.00 - tól Városnéző kisvonat 



8.30 Szentgotthárd Város Fúvószenekarának térzenéje a Barokk templom előtti téren 

9.00 Ünnepi Szentmise 

 

16.00 órától kulturális bemutatók a térség művészeti csoportjainak fellépésével 

18.45 Balázs Árpád: Szentgotthárd köszöntése című művének közös eléneklése a térség 

kórusainak közreműködésével 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd vezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-

testülethez (lásd: 1. számú melléklet). 
 

Az Iskolafogászaton használt, több mint 15 éves fogászati kezelőegység karbantartásra szorul.  

Az egység szinte „szétesik”, már többször leállt kezelés közben. Az intézmény előzetes 

műszaki vizsgálatot kért, melynek alapján a teljes szervizelést ajánlották. Ennek költsége 1.2 

millió Ft. 
 

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. ( IX.3.) NM rendelet rendelkezik az 

iskolafogászati ellátásról. A rendelet alapján az iskolafogászati ellátás működési 

feltételeinek biztosítása a fogászati alapellátást működtető feladata – vagyis az 

Önkormányzaté. 
 

6. § (1) Az iskolafogászati alapellátás (a továbbiakban: iskolafogászat) preventív és terápiás gondozást 

jelent a szükségleteknek megfelelően. 

(2) Az iskolafogászati gyógyító és megelőző ellátás valamennyi nevelési-oktatási intézmény tanulóira 

kiterjedő megszervezése, működési feltételeinek biztosítása a fogászati alapellátást működtető feladata. Az 

iskolafogászati ellátást úgy kell megszervezni, hogy valamennyi intézmény számára fogászati rendelőt kell 

kijelölni, és az ellátással a (4) bekezdésben foglaltak szerinti fogorvost kell megbízni. 

(3) 1200 főt meghaladó tanulólétszám esetén az iskolafogorvosi ellátás biztosítására teljes munkaidejű 

fogorvos foglalkoztatása szükséges. Egy teljes munkaidőben alkalmazott fogorvos által ellátott körzet 

gyermeklétszáma nem haladhatja meg az 1800 főt. Fogyatékos gyermeket a létszám meghatározásánál 

kétszeresen kell figyelembe venni. 

(4) Iskolafogorvosként gyermek-fogszakorvost vagy gyermekfogászatban jártas fogorvost kell alkalmazni. 

Kezdő vagy gyermekfogászatban járatlan fogorvos iskolafogorvosként csak szakirányú továbbképzést 

követően foglalkoztatható. 

(5) A gyermekek, tanulók csoportos szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati rendelőben 

évente kétszer, szorgalmi (tanítási) időben történik. 

 

Az iskolafogászaton, melynek rendelője helyileg a SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-

8. Évfolyam intézményében van, az iskola fogorvos 1814 gyermeket lát el – szűréseket, 

fogmegtartó kezeléseket végez. Ez év január 1-jétől, Dr. Csuka János nyugdíjba vonulása 

miatt, ideiglenesen az I. sz. felnőtt fogorvosi körzet helyettesítését is részben ellátja. 

 

Mivel a fogászati egységet már másfél évtizede használják és a szervizelés költsége is elég 

magas, az intézmény árajánlatot is kért egy új kezelőegységre: teljes felszereléssel és 10-15%-

os kedvezménnyel is 3,5 millió Ft egy ilyen új berendezés ára. A Rendelőintézet 2013. évi 

költségvetésében sem a fogászati egység karbantartására, sem az új gép beszerzésére nem áll 

rendelkezésre fedezet. 

 

A Rendelőintézet kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mérlegelje a gép korát és a 

szervizelésre fordítandó összeget, és azt, hogy akár pár hónapon belül ismét elromolhat az 

egység, és újra több százezres vagy milliós kiadás jelentkezhet. Az új egység beszerzése 

esetén azonban 4 évig garanciát vállal a szállító. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 



 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

kérelmét támogatja azzal, hogy az új iskolafogászati kezelőegység beszerzésére lízing- 

vagy más hasonló formában kerüljön sor. Ehhez a 2013. évre …………… forintot 

biztosít a ……………………………….. terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor  polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                Dr. Csiszár Judit intézményvezető 

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

kérelmét pénzügyi fedezet hiányában nem támogatja – a berendezés javítását - 

szervizelését kell megoldani, ehhez a Képviselő-testület 1,2 millió forintot biztosít a 

…….. ………………………….terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor   polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

               Dr. Csiszár Judit intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2013. június 18. 

 

 

                                        Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD 

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u.18.  Pf:70            

Központi számok:  94/380-042; 380-353;    

                  94/554-082; 554-103 

Fax: 94/554-083   

e-mail: rendelo@enternet.hu 



 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd az alábbi kéréssel fordul Önökhöz: 

Az Iskolafogászaton használt, több mint 15 éves fogászati kezelőegység ebben az évben teljes 

karbantartásra szorul. Az előzetes műszaki vizsgálat alapján a teljes szervizelés költsége 

meghaladja az 1,2 millió forintot. 

Az iskolafogászaton 1 814 gyermeket látnak el rendszeresen. Szűréseket, fogmegtartó 

kezeléseket végeznek. 

2013. január 1-től Dr. Csuka János körzetét is helyettesítik. 

A Medi-Cont cégtől kapott árajánlat alapján a Chirana Cheese kezelőegységet teljes 

felszereléssel és 10-15%-os kedvezménnyel 3 500 000,- Ft-os áron ez év augusztus 31-ig 

megvásárolhatnánk. 

A Rendelőintézet költségvetésében nem áll rendelkezésre anyagi fedezet a karbantartásra sem. 

Kérném a Tisztelt Testület támogatását az új kezelőegység megvásárlásához. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. június 11. 

 

 

      Köszönettel: 

 

 

        Dr. Csiszár Judit 

        intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 

a képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: A 100/2013. számú Képviselő-testületi határozat módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A májusi képviselő-testületi ülésen az alábbi határozatot hoztuk: 

 

100/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek nyári 

étkeztetését 2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig terjedő időszakban 44 munkanap 

időtartamban, a költségvetés működési pályázati alap keret terhére biztosítja, maximálisan 

515.240,- Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált 24 %-os 

támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti összeg ennek 

megfelelően csökken. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Gábor 

polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén az 1. pontban  meghatározott maximális 

önkormányzati saját forrás figyelembe vételével kössön szerződést  Nagy Bálint László 

egyéni vállalkozózóval (Club-3 Étterem Kávéház 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) a 

gyermekétkeztetés biztosítására 2013. június 24-től 2013. augusztus 24-ig terjedő 

időszakban 44 munkanap időtartamban, 650,- Ft/gyermek/nap összegben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Sikeres pályázatunknak köszönhetően 2013. évben is lehetőségünk van szociális nyári 

gyermekétkeztetés megszervezésére és ezzel kapcsolatban központi támogatás 

igénybevételére. Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője 

Szentgotthárd Város Önkormányzata részére 28 szociálisan rászoruló gyermek 44 

munkanapon történő ebédeltetéséhez adagonként 440,- Ft, azaz összesen 542.080,- Ft-os 

támogatást ítélt meg. Májusi döntésünk alapján önkormányzatunk egyrészt ezt kiegészíti a 

központi támogatás és az ebéd árának különbözetével (210,- Ft/adag, azaz összesen 258.720,- 

Ft-tal, másrészt további 8 gyermek étkezését megfinanszírozza összesen 228.800,- Ft 

összegben. Ezzel tehát belül maradtunk az önkormányzati hozzájárulás májusi ülésen 

meghatározott maximálisan 515.240,- Ft-os összegén. 

 

Időközben Nagy Bálint László arról tájékoztatott minket, hogy a szerződést már nem mint 

egyéni vállalkozóval, hanem mint a GrandoGastro Kft. ügyvezetőjével köthetjük meg ahhoz, 

hogy a Club3 Étterem és Kávéház nyújthassa ezt a szolgáltatást. Mivel az étkeztetést június 

24-én meg kell kezdeni, az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szerződés a testületi 
ülésig ebben a formában már aláírásra kell, hogy kerüljön. Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-

testület a határozati javaslat elfogadásával hagyja jóvá a szerződést! 

  



Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 100/2013. számú 

Képviselői határozatának 2., az étkeztetést biztosító vállalkozóra vonatkozó pontját, egyúttal 

jóváhagyja az Előterjesztés 1. számú mellékletében található, a GrandoGastro Kft. (9970 

Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) részéről és az Önkormányzat részéről megkötött szerződést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. június 19. 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem:  

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1. számú Melléklet 

 

Szerződés 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester 

adószáma: 15733720-2-18 

bankszámla száma: 11747068-15421481 

 

Másrészről a 

GrandoGastro Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Mártírok u. 1. 

képviseletében eljár: Nagy Bálint László ügyvezető 

adószáma: 13627626-2-18 

bankszámla száma: 11600006-00000000-24894005 

 

között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. 

évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 

felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. 

(IV. 30.) EMMI rendelet alapján a települési önkormányzatoknak lehetőségük volt nyári 

gyermekétkeztetés megszervezése esetén támogatás igénybevételére. Az Önkormányzat a 

pályázat keretében elnyert állami támogatás, valamint önrész vállalásával 36 gyermek 

részére biztosít étkeztetést a nyári szünidő folyamán 44 munkanap időtartamban. Az 

Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2013. számú határozatával felhatalmazta a 

polgármestert, hogy a pályázat megnyerése esetén kössön szerződést Vállalkozóval a 

gyermekétkeztetés biztosítására 2013. 06. 24-től 2013. 08. 24-ig terjedő időszakban 44 

munkanap időtartamban, 650,-Ft/gyermek/nap összegben.  

 

2. Az Önkormányzat megbízza a Vállalkozót szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 

napi egyszeri meleg ebéd biztosítására 2013. 06. 24-től 2013. 08. 24-ig terjedő időszakban, 

36 gyermek számára, 44 munkanap időtartamban, 650,-Ft/gyermek/nap, összesen 

1.029.600-Ft összegben. Az étkeztetés biztosítása hétköznapokon hétfőtől-péntekig történik, 

a munkaszüneti napok kivételével. 

 

3. Az Önkormányzat a szolgáltatás ellenértékét 2 heti elszámolás alapján, a Vállalkozó által 

kiállított számla ellenében, banki átutalással egyenlíti ki, a számlán megjelölt fizetési 

határidőn belül, mely fizetési határidő legalább a számla kiállítását követő 3 munkanap. 

 
4. A Vállalkozó vállalja, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetést 2013. 06. 24-től 2013. 

08. 24-ig terjedő időszakban, 36 gyermek számára, 44 munkanap időtartamban, 650,-

Ft/gyermek/nap, összesen maximum 1.029.600-Ft összeg ellenében biztosítja. 

 

5. A Vállalkozó részéről a szerződés aláírása egyben nyilatkozat az önkormányzat felé arról, 

hogy ételei az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc 

százalékának megfelelő értékben 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti 

mezőgazdasági őstermelő, 

b) a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 

(IV. 30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő, 



c) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § i) pontja szerinti 

családi gazdálkodó vagy 

d) a Tft. 3. § k) pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § 

(3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás 

[az a)-d) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: termelő] által megtermelt vagy 

előállított alapanyagokból biztosítja, és a termelő gazdasága Vas megyében, vagy azzal 

szomszédos megyében, vagy az Önkormányzat székhelyétől légvonalban számítva 

Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belül helyezkedik el. 

 

6. A Vállalkozó e megállapodás aláírásával felelőssége tudatában nyilatkozik arra 

vonatkozóan, hogy az 5. pontban felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit ismeri. 

 

7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a jelen szerződés 1. számú 

mellékletében szereplő gyermekek, vagy törvényes képviselőjük részére adja át az ebédet. A 

jogosultak jogosultságukat az Önkormányzat által részükre kiadott értesítéssel és a 

„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Szentgotthárd” bélyegzővel ellátott 

ebédjeggyel igazolják Vállalkozó felé. A Vállalkozó vállalja, hogy az étkeztetés rendszerét 

úgy alakítja ki, hogy kizárja az ebédjegy egy napon belüli ismételt felhasználásának 

lehetőségét. 

 

8. A Vállalkozó a naponta kiadott ebédet a 2. számú melléklet szerinti nyilvántartásba 

feljegyzi, s ezen 2. számú mellékletet a 3. pont szerint kiállított számlához mellékletként 

csatolja. 

 

9. Vállalkozó azon a napon, amikor a jogosult által az ebéd nem került átvételre, telefonon 

értesíti a szerződés 15. pontjában megjelölt önkormányzati kapcsolattartót, aki felveszi a 

kapcsolatot a jogosult törvényes képviselőjével az ebéd átvétele érdekében. 

 

10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ételeket a vendéglátó-ipari termékek 

előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. 

(VI. 30.) VM rendeletben foglaltak figyelembe vételével készíti el. 

 

11. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes korosztályok megfelelő – az OÉTI 

a rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi ajánlásában meghatározott – tápanyag és vitaminszükségletét rendszeresen 

biztosítja, az étlapot változatosan, az évszaknak megfelelő vitamindús összetételben állítja 

össze. 

 

12. Az étel lemondását a tárgynapot megelőző munkanapon 9.00 óráig fogadja el a 

Vállalkozó. 

 

13. Az étel elszállítása a jogosultak által ételhordóban történik. A Vállalkozó kötelezettséget 
vállal arra, hogy az ételt ételhordóban történő elvitelre 11.30-13.00 óráig biztosítja a 

Szentgotthárd, Mártírok u. 1. szám alatti Club3 Étterem Kávéházban, a Szentgotthárd 

Máriaújfalu, Rábafüzes és Zsida városrészein élő jogosultak számára pedig az általa 

ételkihordására engedélyezett szállítójárművön kiszállítja. A kiszállított ebéd átvétele az 

alábbi, a Vállalkozó által városrészenként megjelölt helyeken történik, a jogosult általi 

csereéthordó átadási kötelezettséggel:  

a) Máriaújfalu: Papp Csárda előtt, 

b) Rábafüzes: Szentgotthárd felőli első buszmegálló, 

c) Zsida: Zsida-patak hídja. 

 



14. Vállalkozó tudomásul veszi és közreműködik abban, hogy a pályázat elszámolásához a 

szükséges bizonylatokat biztosítja, a pályázattal kapcsolatban felmerülő ellenőrzésben 

közreműködik. 

 

15. Kapcsolattartó személyek:  

a) Önkormányzat részéről: Laczó Éva, tel.: 94/553-052, e-mail: laczoeva@szentgotthard.hu; 

b) Vállalkozó részéről: Nagy Bálint László, tel.: 36-30-237-6825, e-mail: club3@sztgnet.hu 

 

16. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, 

a felmerülő problémákat azonnal jelzik a kapcsolattartó személyek, és kölcsönösen 

együttműködnek annak megoldásában. 

 

17. Jelen szerződés aláírásával lép hatályba, s a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet által 

szabályozott Önkormányzati elszámolás Magyar Államkincstár általi elfogadásáról történő 

hivatalos értesítésig szabályozza a felek viszonyát. 

 

18. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették, és azt mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Szentgotthárd, 2013. június ”….” 

 

 

 

Huszár Gábor Nagy Bálint László 

 polgármester   ügyvezető 

          Szentgotthárd Város Önkormányzata    GrandoGastro Kft. 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

   Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 
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Előterjesztés 

A Képviselőtestület 2013. június 26-i ülésére 

 

 

Tárgy: Jánosik és Társai Kft 2013. évi díjemelési kérelme 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Jánosik és Társai Kft (Jánosik Takarító Szolgálat) a csatolt díjemelési kérelemmel fordul a 

Tisztelt Képviselő-testület elé. 

A cég 2012. január 1-től látja el az önkormányzat intézményeiben a takarítási feladatokat. A 

határozatlan idejű szerződésük 4.2 pontja értelmében  a szerződés aláírásától számított 17 

hónapig nem kezdeményezhetnek díjmódosítást. Azt követően a díjak évente a KSH által 

hivatalosan közzétett, előző évre vonatkozó infláció mértékével növekedhetnek. A díjemelés 

mértékét a felek előzetesen egyeztetik. 

 

Jánosik és Társa Kft díjemelési javaslata: 

 

Szolgáltatás 2012. évi nettó díj 2013. július 1-től tervezett nettó díj 

Takarítási szolgáltatás 2.698.938 Ft/hó 2.82.777 Ft/hó 

Rezsióradíj 748 Ft/óra 791 Ft/óra 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Jánosik és Társai Kft által benyújtott díjemelési 

kérelemben dönteni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat 

 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánosik és Társai Kft 

által a takarítási szolgáltatás tárgyában benyújtott díjemelési kérelemben foglalt 5,7 %-

kal növelt rezsióra díjat elfogadja A takarítási szolgáltatás összegét a III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégiumra jutó nettó 483.344 Ft-tal (2012. évi nettó 457.279 

Ft) csökkentett összeggel fogadja el. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jánosik és Társai Kft 

által benyújtott díjemelési kérelemben foglalt összegeket az alábbiakkal fogadja 

el……………………………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

         Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd 2013. június 14. 
                                                                      Huszár Gábor  

                                                                        Polgármester 

Ellenjegyzés: 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból 

célirányos feladatokra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

I. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat 

2013. évi költségvetésében, amelynek 2/3 részét (2.700.000,- Ft) célirányosan kell 

felosztani Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló 

Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) 5.) pontja alapján a 6.) pontban megjelölt programok 

megvalósítására.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2013. számú határozatában 

elfogadta a 2013. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete.  

 

A beérkezett kérelmek: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 

érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt 

Képviselő-testület elé: 

 

1.) A Magyarországi Szlovének Szövetsége azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a 12. Szentgotthárdi Művésztelep megrendezéséhez anyagi 

támogatást szíveskedjék nyújtani. A Magyarországi Szlovének Szövetsége 2013 

augusztusában 12. lakalommal rendezi meg a Szentgotthárdi Nemzetközi 

Művésztelepet. A táborba 6-7 művészt hív meg a Szövetség, akik egy hétig 

tartózkodnak, alkotnak Szentgotthárdon a Szlovén Kulturális és Információs 

Központban. A művészek számára a Szövetség biztosítja a szállást, étkezést és az 
alkotáshoz szükséges kellékeket, ezért két műalkotásuk a város és a Szövetség 

tulajdonát képezi. Az elkészített műalkotásokból háromnyelvű katalógus készül, 

novemberben pedig a Szlovének Házában megnyíló kiállítás darabjai lesznek. Az 

esemény megrendezése közös érdek, a költségek megosztásával a művésztelepen 

készült alkotások egy része (fele) a város tulajdonában kerülne.  

A Szövetség a 12. Szentgotthárdi Művésztelep megrendezéséhez 1.100.000,- Ft 

támogatást kér a Civil Alapból.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 100 fő (4. sz. melléklet)  

 

2.) A Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a Szentgotthárdi Csatafutás megrendezéséhez szíveskedjék anyagi 

támogatást nyújtani. A Csatafutást az Egyesület a Szentgotthárdi Történelmi Napok 

keretében rendezi meg július 27-én. A díjazás, a hangosítás, a gyümölcs és az 

ásványvíz beszerzésének költségeihez az Egyesület 200.000,- Ft támogatást igényel a 

Civil Alapból. 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 400 fő (5. sz. melléklet)  

 



3.) Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, 

hogy a „Csodaszarvas tábor” megszervezéséhez szíveskedjék anyagi támogatást 

nyújtani. A SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyama táborozási lehetőséget 

biztosít tanulóinak a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkba. Az Alapítvány célja, hogy 

minél szélesebb körben biztosítson fejlődési lehetőségeket a gyermekek számára. A 

programok között szerepel környezetóra, népi kézműves foglalkozás, csónakázás, 

erdei íjászat, játékos vetélkedők, stb. Az Alapítvány a tábor megszervezéséhez 

gyermekenként 3.000,- Ft, azaz összesen 120.000,- Ft támogatást igényel a Civil 

Alapból. 

Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy az Alapítvány részére a testület a 2013. 

április 24-i ülésén két tábor megszervezéséhez összesen 180.000,- Ft támogatást 

nyújtott.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 40 fő (6. sz. melléklet)  

 

4.) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a Nemzetközi sportnap és a Karácsonyra hangolódva elnevezésű 

programok megszervezéséhez szíveskedjen anyagi támogatást nyújtani.   

Az Egyesület fontosnak tartja az idősek mozgási, sportolási lehetőségeinek 

megszervezését. Ez alkalommal a nagyszülők és unokák közös sportnapját rendezik 

meg a Városi Gondozási Központtal együttműködve. A Nagyszülők-unokák 

nemzetközi sportnapja programmal kapcsolatban felmerülő költségekhez (a 

meghívók, oklevelek, emléknapok, serlegek, az uzsonna és a vetélkedő anyaga) 

45.000,- Ft támogatást igényel az Egyesület a Civil Alapból.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 250 fő (7. sz. melléklet)  

Idén harmadik alkalommal vállalják fel az Egyesület tagjai a város adventi 

koszorújának elkészítését a barokk templom előtt. A karácsonyvárás időszakában a 

nyugdíjasok bevonásával 2013. december 6-án tartják karácsonyi ünnepségüket. 

Karácsonyhoz kötődően 75 év feletti tagjaikat egy szerény élelmiszer csomaggal 

szeretnék megajándékozni.  A Karácsonyra hangolódva program költségeihez 

(kellékek, díszítőelemek, ajándékcsomagok) 50.000,- Ft támogatást igényel az 

Egyesület.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 220 fő (7. sz. melléklet)  

 

5.) A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete azzal a kéréssel fordul a 

Képviselő-testülethez, hogy az általuk patronált gyermekek pápai 

tanulmányútjához anyagi támogatást szíveskedjen nyújtani. Az Egyesület 12 éve 

patronálja az eltérő tantervű oktatásban résztvevő tanulókat. A gyerekek többségénél 

jellemző a hátrányos szociális helyzet, esetenként a veszélyeztetett, ingerszegény 

környezet. Ezért az Egyesület az elmúlt 12 évben 8 tanulmányi kirándulást 

szervezetett, amelyek során a gyerekek megismerhették Vas megye tájait, történelmi 

és földrajzi nevezetességeit. A tanulmányutakat az Egyesület pályázatokból, valamint 

a tagdíjból és a tagok egyéni befizetéseiből finanszírozta.  

A Pápára tervezett tanulmányút költségeihez az Egyesület 85.000,- Ft támogatást 
igényel.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 49 fő (8. sz. melléklet)  

 

 

 

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 4-8. sz. mellékletig az 

előterjesztés csatolt mellékleteként küldött pdf állományban találhatóak. 

 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 

 



 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az Alapban lévő, célirányosan felosztható összeg: 526.000,- Ft.        

 

A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 1.600.000,- Ft. 

 

 

II.  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Alap) különített el az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetésében. Ennek 1/3 részét (1.300.000,- Ft) a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően a civil szervezetek által megfogalmazott kérelmek támogatására kell 

felhasználni.  

 

A beérkezett kérelem: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 

érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt 

Képviselő-testület elé: 

 

1.) Az Alfakör Szentgotthárd Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, 

hogy a 2013 júniusában megrendezendő előadás megszervezéséhez anyagi 

támogatást szíveskedjék nyújtani. Az előadás egy sorozat része, amelynek témája az 

egészséges életmód, a lelki egyensúly fenntartása, illetve az ezoterika egyes 

részterületeinek bemutatása. Költségvetése összesen 100.000,- Ft, amelyből 20.000,- 

Ft. az Egyesület saját forrásból biztosít, az Önkormányzattól pedig 80.000,- Ft 

támogatást igényel a Civil Alapból.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 60-80 fő (9. sz. melléklet) 

 

2.) A SZEMLE Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 

Szentgotthárd Zsida városrészen tervezett nyári alkotótelep megvalósításához 

szíveskedjék anyagi támogatást nyújtani. Az Egyesület 2013 júliusától folyamatosan 

szeretne az alkotáshoz lehetőséget biztosítani a fiatalok, illetve az amatőr felnőttek 

részére. Mindez oktatási és anyagköltséggel jár, amelyhez az Egyesület 145.000,- Ft 

támogatást igényel a Civil Alapból.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 150 fő (10. sz. melléklet) 

 

3.) A Synergy Fitness SE Szentgotthárd azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, 

hogy szíveskedjék anyagi támogatást nyújtani a szentgotthárdi sporttehetségek 

támogatáshoz. A sportrendezvényeken való részvételnél felmerülő költségekhez 

(étkezés, futócipők, nevezési díjak, üzemanyag) az Egyesület 100.000,- Ft támogatást 
igényel a Civil Alapból.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 1fő, Koszár Zsolt (11. sz. melléklet) 

 

4.) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a Dallal városunk hírnevéért programhoz szíveskedjék anyagi 

támogatást nyújtani. A Békefi Antal népdalkör a népdalkörök II. országos találkozóján 

kiemelt díjazottként felkérést kapott a Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek és 

Szólisták „Élet az éveknek” Fesztiváljára, ahol Vas megyét képviselik a „Dallal 

városunk hírnevéért” összeállítással. A Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek és 

Szólisták Fesztiválján, Hatvanban való szereplés költségeihez (útiköltség és 

szállás) az Egyesület 90.000,- Ft támogatást igényel a Civil Alapból. 600 fő  



A résztvevők/érintettek/célközönség száma: közvetlenül az Egyesület tagjai, 

tágabb értelemben a hatvani közönség kb. 600 fő (12. sz. melléklet) 

 

 

A beérkezett támogatási kérelem az előterjesztésben jelzett 9-12. sz. mellékletig az 

előterjesztés csatolt mellékleteként küldött pdf állományban találhatóak.  

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 1.300.000,- Ft.        

 

A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 415.000,- Ft. 

 

 

III. 

Egyéb információk 

 

A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 

igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 

beszámoló postai feladóvényét az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 

 

 

A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 

előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható. 

 

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a döntés meghozatalánál mérlegelje azt, hogy az 

adott civil szervezet által megrendezendő program, illetve megvalósítandó feladat egy-egy 

nagyobb közösséget, esetleg az egész várost, vagy csupán a szervezet tagjait érinti.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 

dönteni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

        

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére 

 

a) A Magyarországi Szlovének Szövetsége 12. Szentgotthárdi Művésztelep 

megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy 2013. augusztus 1-ig átutal a Támogatott által megjelölt 
bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. szeptember 30.; 

 

b) A Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete a szentgotthárdi Csatafutás 

megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy 2013. július 20-ig átutal a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. szeptember 30.; 

 



c) Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány  „Csodaszarvas tábor” megrendezésére irányuló 

kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 

2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. augusztus 15.; 

 

d) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Nagyszülők és unokák nemzetközi 

sportnapja, valamint a Karácsonyra hangolva programok megszervezésére irányuló 

kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 

2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

 

e) A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete az általuk patronált gyermekek 

tanulmányi kirándulásának megszervezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület 

…………… Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 2013. augusztus 31-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. október 15.; 

 

f) Az Alfakör Szentgotthárd Egyesület előadás megszervezésére rányuló kérelmét a 

képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 2013. 

július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. augusztus 15.; 

 

g) Az SZEMLE Egyesület művészeti alkotótelep megszervezésére irányuló kérelmét a 

képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 2013. 

július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. szeptember 30.; 

 

h) A Synergy Fitness SE szentgotthárdi sporttehetségek (Koszár Zsolt) támogatására 

irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

 

i) A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület a Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek 

és Szólisták Fesztiválján való részvételre irányuló kérelmét a képviselő-testület 

…………… Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 2013. szeptember 15-ig átutal 

a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. október 15.; 

 

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

 
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2013. június 17.   

 

 Huszár Gábor 



  polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző    

  



 

 

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 12. sz. 

mellékletig a csatolt pdf állományban találhatóak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

Szabályzat 



a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi 

költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi 

keretet tartalmaz, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek részére 

nyújtható támogatás. A támogatás a településrészeken jelentkező önkormányzati 

feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás 

nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés 

szerint kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és 

osztja fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján kell az előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált 

Támogatásigénylő lap kitöltésével és határidőre a Hivatalba, a civil referenshez 

történő eljuttatásával.  

 

4.) Támogatást kérhet az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, 

melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil 

szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a 

beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg A 

beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett legutolsó 

letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott pályázat 

esetén a 2012-ben történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat 

esetén a 2013-ban megtett letétet kell igazolni.  A beszámoló letételének igazolására 

utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.  

 

5.) Az Alap kétharmad részére (2.700.000,- Ft) a civil szervezetek szabadon pályázhatnak 

az általuk választott cél/program megvalósítására, egyharmad része (1.300.000,- Ft) 

jelen szabályzat 6.) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére igényelhető a 

Szabályzatban foglalt pályázati feltételek szerint.  

 

6.) A civil szervezetek, alapítványok és városrészek elsősorban a helyben megvalósuló 

társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására, programok 

szervezésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

 

6. 1. Kulturális feladatok 

a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

b) Gyermeknapi programok szervezése 

c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

f) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.) 

g) Jubileumi évhez kapcsolódó programok szervezése 

 

6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok szervezése 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 



 

6.3. Ismeretterjesztő, életmódhoz kapcsolódó feladatok 

a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése 

 

6.4. Sportfeladatok  

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése 

 

6.5. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, fejlesztése  
a) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

6.6. Környezetvédelem 

a) Szentgotthárd hulladékgazdálkodási rendszerének népszerűsítésében való 

szerepvállalás 

b) A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  

 

6.7. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

 

6.8. Civil Iroda működtetése 

    

7.) A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése 

szerinti érintettségről. 

  

8.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására elsősorban a 

településrészen bejegyzett és ott tevékenykedő civil szervezet vagy a településrészi 

önkormányzat kérhet támogatást.  

 

9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem 

településrészen működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a 

kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

10.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni 
kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés 

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a 

Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  

 

11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A 

Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.  

 

12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban lévő 

szabadon, illetve célirányosan felosztható összegről.  



 

13.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 

önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel.  

 

14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 

2013. áprilisi, júniusi, szeptemberi és a decemberi testületi ülés. A felsorolt hónapokban 

a következő időpontokig beérkező kérelmeket lehet vizsgálni: április 12., június 7., 

szeptember 6., november 29. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell az Alap 

kimerüléséig. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum 

véleményét.  

 

15.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Irodája 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

16.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások 

esetén a támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött 

szerződéseket, támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek 

felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén 

ellenőrzést kezdeményez. 

 

17.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 

megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően 

bizonylatokkal - a 6.5. b) pont esetében legalább írásban benyújtott beszámolóval - 

köteles igazolni. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, 

illetve az első írásos felszólításig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról 

akkor a támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles 

visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének törvényes határidőben nem tesz 

eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak 

megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles 

visszafizetni.  

 

18.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség 

áll fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség 

közzétételét az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi 

beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe.  

 
Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 49/2013. számú 

határozatában fogadta el 2013. március 27-én. 

 

Szentgotthárd, 2013. április 3. 

 

 

            

        Huszár Gábor 



         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

Ikt.sz:  ………../2013.                                                                                            

MEGÁLLAPODÁS  

 

 
Mely létrejött egyrészről 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11., képviselője: Huszár 

Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 

másrészről 

civil szervezet neve (székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, képviselője) – a továbbiakban 

Támogatott 

között az alábbiak szerint: 

 

1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2013. évi „Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt. 

 

2.) Az Önkormányzat …/2013. számú Képviselő-testületi határozata ….) pontja értelmében 

az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………… Ft,-  azaz …………. 00/100  forint 



támogatást nyújt a ….. tartandó ….. programhoz. Az összeget a Pénzügy 2013. ……-ig 

átutalja a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

 

3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott 

a) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja, 

b) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő 

szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és  

c) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott 

letétbe helyezési kötelezettségének. 

 

4.) Az Önkormányzat a megítélt támogatást átutalja a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

 

5.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles 

igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét. A pénzügyi 

elszámolás végső határideje: 2013. ……………….. 

   Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a 

támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a 

támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes 

határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki 

alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 

köteles visszafizetni.  

 

6.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c) amely nem felel meg az Önkormányzat 49/2013. számú Képviselő-testületi határozatával 

elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat előírásainak, 

d) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn,  

e) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy 

f) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi CLXXV. 

törvényben előírtak szerint. 

 

7.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló 2013. … …-én kelt nyilatkozat a 

jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

 
A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, 2013. …………. … 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                                       civil szervezet neve 

        Képviselője: Huszár Gábor                                                      Képviselője: 

                   polgármester 

    



Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Jogi ellenjegyzés:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 
Szentgotthárdi Civil Fórum  
Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

     Tárgy: kérelmek véleményezése  

 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 
 

A Képviselő-testület 2013. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló 
szabályzatot. A programterv és szabályzat bíztosítja,  a Civil Alap szabályozott keretek 

közti felosztását.  

A  Szabályza 10. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket 

Szentgotthárdi Civil Fórummal  Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban 
előzetesen véleményeztetni kell.  A Szabályzat 13. pontja szerint a  kérelmek elbírálása 

során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil 

Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja 

fel.  A véleményezésnél figyelembe vettük azt is, hogy a kérelmező szervezet 

milyen aktivitást mutat a városban megvalósuló programokban való részvétel 
tekintetében, továbbá milyen a viszonya a Szentgotthárdi Civil Fórummal. A 

Civil Alap teljes összegének kimerítését nem javasoljuk, hisz az év hátralévő 

részében is valósulnak meg támogatandó programok.  



 

A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével  kérelmek 
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:  

 

1. A Magyarországi Szlovének Szövetsége kérelmét  a 12. Szentgotthárdi 

Nemzetközi  Művésztelep vonatkozásában 800 000,- Ft javasoljuk  támogatni, a 
bemutatott költségvetés alapján a felmerülő költségeket  túlzott mértékűnek 

tartjuk, az anyag költségeket és kiadvány költségeit 400 000,- Ft, szállás és 

étkezés költségét 400 000,- Ft hozzájárulást  javasolunk, a teljes ellátás esetén a 

napidíj kifizetését nem tartjuk indokoltnak, ezért annak támogatását sem.  
Ugyanakkor a cserébe kapott művészeti alkotások értéket jelentenek a város 

számára, így a költségekhez való nagyarányú hozzájárulás ily módon megtérül.   

2. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány a tervezett „Csodaszarvas” tábor 

megvalósításához és a programok lebonyolításához kér támogatást. A támogatást 
nem javasoljuk, hisz az alapítvány az év folyamán már két tábor 

megvalósulásához kért és kapott támogatást. A támogatás megítélésével az 

alapítvány aránytalanul több forráshoz juthatna a többi szervezethez képest.  

3. ALFAKÖR Egyesület előadói díjra kért támogatást, de a konkrét programról 

kérelmében nem tudhattunk meg semmit. Javasoljuk kérelmét a következő 
időpontban ismételje meg, konkrét programmal, melyből kiderül, hogy hány 

alkalommal,  milyen  költségeket fedezne a támogatás. 

4. A SZEMLE Egyesület   kérését „Nyári Alkotótelep” programját  40 000,- Ft, 

javasoljuk támogatni, továbbá kérjük, hogy a programot hirdesse meg a helyi 
médiákban, hogy minél szélesebb körben tudjanak csatlakozni az alkotni vágyók.  

5. A SYNERGY Fittnes SE „Öregbíts Szentgotthárd jó hírét” programjához 60 

000,- Ft támogatás nyújtását javasoljuk. 

6. A Szentgotthárdi Sportbarátok kérelmét „Szentgotthárdi Csatafutás” 
programot 100 000,- Ft összegben javasoljuk támogatni.  

7. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület programjaihoz  100 000,- Ft 

támogatást javasolunk. 

8. A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik  Egyesület kérelmét, amelyben  

tanulmányutat terveznek Pápára patronált tanulókkal  65.000,- Ft összegben 
javasoljuk támogatni.  

 

 

Támogatási javaslatok összesítése  
 

Szervezet neve Összeg Ft-ban 

Magyarországi Szlovének Szövetsége 800 000,-                

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány                                            0 

Synergy Fittnes Sportegyesület 60 000,- 

ALFAKÖR Egyesület                                            0 

SZEMLE Egyesület    40 000,- 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 100 000,-                

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik  Egyesület   65 000,- 

Összesen 1 065 000,- 

 

 

 
Szentgotthárd, 2013.  június 18.  

 

     Cziráky László  

     SZCIF elnök 
 

 

 

 

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő – testület 2013. június 26-i  ülésére. 

Tárgy: Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ismét közbeszerzési eljárás kiírása válik szükségessé az elektromos 

energiavásárlásunk területén. A tavalyi évben ezt már úgy oldottuk meg, hogy 

csatlakoztunk beszerzési közösséghez és ezáltal lehetett kedvezőbb feltételeket 

elérnünk. Az akkor hozott döntés a következő volt: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a villamos energia beszerzése kapcsán 

egyetért azzal, hogy a polgármester aláírja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti csatlakozási 

szándéknyilatkozatot a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szakértő szervezet által a 

Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció kihasználása érdekében 

csoportos energia beszerzésekre létrehozandó  szerveződéshez. 

 

A tavalyi évben a feladattal megbízott Sourcing Hungary kft ismételten 

jelentkezett, hogy a feladatot ismételten vállalná. Bemutatkozó dokumentuma az 

1. számú mellékletben olvasható. Az eljárás meglehetősen speciális és sokirányú 

közbeszerzési feladatot jelent illetve ezzel a kedvező beszerzési közösségben 

csak akkor tudunk észt venni,  ha külső szakértő segítségét vesszük igénybe – ez 

a tavalyi évhez hasonlóan lehetne a  Sourcing Hungary Kft. A csatlakozási 

dokumentumot a 2. számú melléklet tartalmazza.  

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  a villamos energia 

beszerzése kapcsán egyetért azzal, hogy a polgármester aláírja az Előterjesztés 

2. számú melléklete szerinti  csatlakozási szándéknyilatkozatot a Sourcing 

Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet által a Magyar Energia 

Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció kihasználása 

érdekében csoportos energia beszerzésekre létrehozandó  szerveződéshez. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd 2013. június 18. 

                                                                                 Huszár Gábor 

                                                                                   Polgármester 
 

Ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 

A Képviselőtestület 2013. június 26-i ülésére 

 

 

Tárgy: 2013. évi önkormányzati adósságkonszolidációhoz 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75.§-a (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) tartalmazza az 5 000 fő feletti települési 

önkormányzatok részleges adósságkonszolidációja eljárásrendjének szabályait.  

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 11/2013. (01.30.) határozattal úgy döntött, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az adósságkonszolidációs eljárásban részt kíván venni, 

és felhatalmazta a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és szerződések 

aláírására.  

A felhatalmazás alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Magyar Állam 

képviseletében az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter által együttesen jegyzett, aláírt megállapodás jött létre. A megállapodás 

alapján a Magyar Állam az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló 

adósságállományából 196.798.288 Ft adósságot és ennek jogszabályban előírt járulékait 

vállalja át. 

A közelmúltban az Államadósságot Kezelő Központ Zrt. arról tájékoztatta az 

Önkormányzatot, hogy a Megállapodásban szereplő 196.798.288 Ft teljes konszolidációs 

összegből az Önkormányzat finanszírozásában részt vevő bankok ugyanolyan arányban 

fognak részesedni, mint amilyen arányban a 2012. december 31-én fennálló, az aznapi MNB 

középárfolyamon forintban kifejezett adósságállományból részesedtek. Az adott pénzintézetre 

jutó konszolidációs összeg meghatározását követően az államháztartásért felelős miniszter 

által meghatározott prioritási sorrendnek megfelelően történik majd az egyes adósságelemek 

konszolidálása. 

Az OTP Bank Nyrt. felé a 2013. június 30-ig meghosszabbított 275.000.000 Ft folyószámla 

hitelkeretből 2012. december 31-én 188.247.639 Ft tartozása állt fenn az Önkormányzatnak, 

amely az adósságkonszolidáció részét képezi. Erre tekintettel a költségvetési törvény 72.§ (5) 

bekezdése értelmében: „az önkormányzat és a pénzintézet az átvállalással érintett 

folyószámlahitelt a tartozásátvállalás napja előtt legalább 15 nappal működési vagy fejlesztési 

hitellé köteles alakítani”. Az átalakításhoz nem szükséges a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 49.§-a szerinti kormányzati hozzájárulás. 

Fentiek  alapján kérjük a Képviselő-testületet, hogy az OTP Bank Nyrt-vel 2013. június 30-ig 

fennálló, 275.000.000 Ft folyószámla hitelkeretből legfeljebb az adósságkonszolidációba 

bevont összeg erejéig működési hitellé történő átalakításáról az 1.) határozati javaslat szerint, 

a folyószámla hitelkeret adósságkonszolidációba be nem vont összegének 2013. szeptember 

20-ig történő meghosszabbításáról a jelenleg fennálló folyószámlahitel szerződésben szereplő 
feltételekkel határozati javaslat szerint szíveskedjen döntést hozni. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el! 

 

Határozati javaslat 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (Kvtv.) 72-75. §-aiban foglaltakra 

figyelemmel úgy dönt, hogy az OTP Bank Nyrt-vel fennálló, 2013. június 30-ai lejáratú, 

275.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeretből legfeljebb 188.247.639 Ft összeget 

működési hitellé alakít át – figyelembe véve a Kvtv. 72. § (7) bekezdésében foglaltakat. Az 



átalakításhoz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 49.§-a 

szerinti kormányzati hozzájárulás nem szükséges. A működési hitel lejárata 2013. december 

30. napja, a hitel egyéb kondíciói megegyeznek a folyószámlahitel kondícióival. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel 

megkösse. 

2/ Az adósságrendezés után az eredeti folyószámla szerződésből fennmaradó 86.752.361 Ft 

2013. szeptember 20-ig prolongálásra került. 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

önkormányzati folyószámlahitel szerződést a fentiek alapján megkösse.  

 

Határidő: 2013. június 13. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

         Huszár Gábor 

         polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


