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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

19/2013. (VI. 27.)   Önkormányzati rendelet  

    A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.)   4. 

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

         

20/2012. (VI. 27.) Önkormányzati rendelet  

    A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.)  5.

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

21/2012. (VI. 27.) Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013.évi   5. 

    költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

22/2012. (VI. 27.) Önkormányzati rendelet  

    A szociális igazgatásról és az egyes ellátási    8. 

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

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

23/2012. (VI. 27.) Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzatának a    8. 

    szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról  

    szóló 41/2002. (XI.29.) önkormányzati rendelet  

    módosításáról. 

 

24/2012. (VI. 27.) Önkormányzati rendelet  

    Az építési engedélyezési eljárás során szükséges   9. 

    parkolóhelybiztosítási kötelezettség  

    teljesítésének elősegítéséről szóló  

    23/2006. (IV.27.) önkormányzati rendelet  

    módosításáról. 

 

 

 

  

 



X. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. JÚNIUS 27. 

 2 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

132/2013. (VI. 11.)             Önkormányzati intézmények megújuló    10. 

    energiával (napelem) való ellátása pályázat  

    költségeinek pontosítása. 

 

133/2013. (VI. 11.)  A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatán   11. 

    való részvételhez önrész biztosítása. 

 

134/2013. (VI. 11.)  LEADER pályázat benyújtása.    11. 

 

135/2013. (VI. 11.)  Rendelőintézet kapacitás átcsoportosítás iránti   11. 

    kérelme. 

 

136/2013. (VI.11.)  A Rendelőintézet Szentgotthárd pályázati kérelme   11. 

    a TÁMOP 6.1.2/13/1-2 pályázaton  

     való induláshoz. 

 

137/2013. (VI. 11.)  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási  12. 

    Önkormányzati Társulással kötött megállapodás  

    módosítása és pénzügyi beszámoló elfogadása. 

 

138/2013. (VI. 11.)  A VASIVÍZ Zrt-vel  a szennyvízelvezetési rendszerekre                               

                                                megkötött Üzemeltetési szerződés módosítása.                   12. 

 

141/2013. (VI. 27.)  A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata,  13.

    értékelése.Felmérés az önkormányzati bérlakások  

    általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások  

    építésének lehetőségeiről. 

 

142/2013. (VI. 27.)  Beszámoló a SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről.   13. 

    Tájékoztató az állami fenntartásba került,  

    Szentgotthárdon működő oktatási intézmények  

    2013-ban elért eredményeiről. 

 

143/2013. (VI. 27.)  A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd   13. 

    Város Önkormányzatának kapcsolata, munkája ,az   

    együttműködési megállapodásban foglaltak  

    végrehajtása. 

 

144/2013. (VI. 27.)  A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági   13. 

    munkaterv módosítása.     

 

145/2013. (VI. 27.)  Csatlakozás a 2013. évi Európai Mobilitási Héthez  14. 

 

146/2013. (VI. 27.)  A Múzeum szlovén bázisintézménnyé minősítésének                      

                                                lehetőségei.                                           14. 

 
147/2013. (VI. 27.)  Beszámoló a Szentgotthárdi Történelmi Napok 2013. és  
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    az Augusztus 20.-i rendezvénysorozat előkészítéséről 14.

    

 

148/2013. (VI. 27.)  A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme fogorvosi szék                        

                                                beszerzése iránt                                                15. 

 
149/2013. (VI. 27.)  A 100/2013. számú Képviselő-testületi határozat   15. 

    módosítása.   

 

150/2013. (VI. 27.)  Jánosik és Társai Kft 2013. évi takarítási díjemelési  

                                                kérelme.                                                             15. 

 

151/2013. (VI. 27.)  Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és   16. 

    városrészeket támogató Alapból  

 

152/2013. (VI. 27.)  Csatlakozás csoportos villamosenergia beszerzéshez. 17. 

 

153/2013. (VI. 27.)  2013. évi önkormányzati adósság konszolidáció.             17.

   

154/2013. (VI. 27.)  A Gotthárd-Therm Kft. működésének, pénzügyi-  18. 

    gazdasági folyamatainak, humánerőforrás  

    gazdálkodásának ellenőrzése. Belső ellenőri jelentés. 

    

 

155/2013. (VI. 27.)  Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók   18.

    lakbérhátralékáról és a hátralékok behajtásáról tett   

    intézkedésekről. 

 

156/2013. (VI. 27.)  Szentgotthárd, József A. u. 30. alatt lakások vásárlása. 18. 

 

157/2013. (VI. 27.)  Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti garázs   19. 

    bérbeadása.    

 

158/2013. (VI. 27.)  Az I . sz. felnőtt fogorvosi  körzet ellátása.   19. 

 

159/2013. (VI. 27.)  A IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet betegeinek ellátása.  19. 

 

160/2013. (VI. 27.)  Pályázati lehetőség a „Szervezetfejlesztés konvergencia  20.

    régiókban levő önkormányzatok számára”   

    (ÁROP-1.A.5-2013). 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének   19/2013. 

(VI.27.) rendelete a lakások bérletéről 

szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati 

rendelet    módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás  bekezdésében és a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól 

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

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet  (továbbiakban R.) 

2/A.§. (7) bekezdés ötödik mondata így 

módosul:  

„2/A § (7) Az űrlapot a Bérlő köteles a 

tárgyév január 31-i állapotának 

megfelelően kitölteni és legkésőbb március 

31-ig az Ingatlankezelőhöz megküldeni.” 

2.§ A R. 5.§ a következő (2a) bekezdéssel 

egészül ki: 

„ 5.§ (2a) Azon bérlő aki e rendelet 

hatályba lépésekor már az 

Ingatlankezelővel lakásbérleti vagy -

használati jogviszonyban áll abban az 

esetben köteles haladéktalanul a (2) 

bekezdés szerinti lakossági folyószámlát 

megnyitni és a  lakbért és az ehhez 

kapcsolódóan az ingatlankezelő felé 

fizetendő költségeket arról csoportos 

beszedési megbízással fizetni, ha a 

bérlőnek a bérleti jogviszony ideje alatt 1 

hónapot meghaladó mértékű fizetési 

kötelezettsége keletkezik. A folyószámla 

megnyitásának valamint a csoportos 

beszedési megbízás megadásának  

elmulasztása 24.§ (1) bek. b) pontja 

szerinti lényeges kötelezettség 

megszegésének minősül és az 

Ingatlankezelő a bérleti szerződést 

felmondja.”  

 

 

3.§ (1) A R. 21.§ (2) bekezdése a 

következők szerint módosul: 

 

„21.§(2) Az üzemeltetési költséget az 

ingatlankezelő állapítja meg társasházban 

levő önkormányzati bérlakás esetén úgy, 

hogy a társasházban megállapított, az 

önkormányzati bérlakásra eső közös 

költségből levonja a felújítási költség 

címén fizetendő összeget es a fennmaradó 

részt köteles a bérlő megfizetni.  

Az üzemeltetési költség megfizetése is a 

bérlő lakossági folyószámlájáról történik 

csoportos beszedési megbízással abban az 

esetben, ha a bérlőnek e rendelet szerint 

lakossági folyószámlával kell 

rendelkeznie.  

 

4. §. A R. 22. § utolsó két mondata 

hatályát veszti.  („E rendelet hatályba 

lépését követően létrejövő vagy módosított 

bérleti szerződések esetén már csak e 

rendelet szabályai szerinti folyószámla 

meglétében köthető szerződés illetve 

kerülhet sor szerződésmódosításra. 

Legkésőbb 2013. július 01. napjával 

valamennyi bérlőnek rendelkeznie kell az e 

rendelet szerinti folyószámlával. Ennek 

nem teljesítése a bérleti szerződés 

felmondásával jár.”)  

 

5.§ (1) A R. 4.§ (5) bekezdésében a 

„bérbeadó” kifejezés „ingatlankezelő”-re 

módosul. 

 

(2)  R. 17/A.§-ban a „bérbeadó” 

kifejezések „ingatlankezelő”-re 

módosulnak.  
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(3)  A R. 21.§ (1) bekezdésében a 

„bérbeadó” kifejezés 

„ingatlankezelő”-re módosul. 

 

(4) A R. 21.§ (5) bekezdésében a 

„bérbeadó” kifejezés 

„ingatlankezelő”-re módosul. 

 

6.§ (1) A R. 11.§-ban a „bérbeadó” 

kifejezés „Bizottság”-ra módosul. 

 

(2) A R. 12.§ (2) bekezdésében a 

„bérbeadó” kifejezés „Bizottság”-ra 

módosul.  

 

7.§ A rendelet 2013. július 01. napján lép 

hatályba. 

 

Kihirdetés napja: 2013. június 27. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének 20/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelete a lakáscélú 

támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) 

önkormányzati  rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az  

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól 

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

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 

1.§. a) és c) pontja a következők szerint 

módosul:  

     „1.§ a./ a kérelmező közös háztartásban 

élő és az igénylővel együtt költöző 

családtagokra jutó nettó havi 

átlagjövedelme a 110.000.-Ft-ot nem 

haladja meg.” 

 

      „1.§ c./ A kérelmező és a Vele együtt 

költöző családtagok -a jövedelmi 

viszonyoktól függetlenül- egyéb az 

1.§./1/bekezdés b./pontjában nem 

említett ingatlannal vagy nagy értékű 

személygépkocsival nem rendelkeznek, 

kivéve a külterületi termőföldet és a 

haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor 

alkalmazható, ha ezen pont szerinti 

vagyontárgyak együttes értéke a 

3.300.000.-Ft-ot meghaladja. 

Ez az értékhatár az infláció hivatalosan 

megállapított és az illetékes állami 

szerv  által közzétett mértékével 

arányosan évenként január 1-től 

emelkedik.” 

 

2.§ A R. 1.§-a egyebekben változatlanul 

érvényes. 

 

3.§ A rendelet 2013. július 01. napján lép 

hatályba. 

Kihirdetés napja: 2013. június 27. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2013.(VI.27) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (továbbiakban 

Képviselő-testület) az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ 

-ban foglalt feladatkörében eljárva 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint 

rendelkezik: 
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1.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetésről szóló 3/2013. (II.28.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: 

Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.092.647,9 e/Ft-

ban, azaz kettőmilliárd-

kilencvenkettőmillió-

hatszáznegyvenhétezer kilencszáz 

forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.092.647,9 e/Ft 

azaz kettőmilliárd-

kilencvenkettőmillió-

hatszáznegyvenhétezer kilencszáz 

forintban, 

     állapítja meg.” 

 

2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

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

§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét – a 

rendelet 2. és 5. mellékletében 

részletezettek alapján – az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Működési bevételek  

    1.448.220,9 

e/Ft 

a) intézményi működési bevételek: 

   153.089 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele          

1.008.500 e/Ft 

c) Működési támogatások:  

     105.578,9 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

 

      

 1

81.053 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

   343.005 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

   188.519 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások 

    0 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek 

   154.486 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., 

igénybevét.   0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

   1.791.225,9 e/Ft 

 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek 301 422 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány 

igénybevétele:     301.422 

e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány 

        49 608 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány 

        251.814 e/Ft. 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:

       301.422 e/Ft” 

 

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

rendelkezés lép: 
 

„5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kiadási főösszegén 

belül: 

a) működési kiadások előirányzatra

   1.085.956,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra

      532.709 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására

        20 000 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

      182.002,1 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                           

    271.980 e/Ft-ot 

határoz meg.” 

       

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
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„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő 

kiadási előirányzaton belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a) személyi juttatások előirányzata 

            263.994 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata              68.598 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata 

             527.456,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra 

             225.908 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 

   115.275 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 

államh. kívülre     74.131 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás

     36.502 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai 

előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata 

összesen:          1 085 956,8 e/Ft. 

 

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

előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt 

előirányzatok a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

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

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 

nem tervezett kiadásokra általános 

tartalékot képez 2.000 e/Ft összegben, 

melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék               0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot 

képez  180.002,1 e/Ft összegben, 

az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  

   15.981,1 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   

 164.021 e/Ft. 

 

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

működési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Civil Alap                             

 2.006 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési     

  1.113,1 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás       

   3.000 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.       

   1.000 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap         

  1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi              

    500 e/Ft 

g) Közcélú fogl.páláyzati önrész

  1.080 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing 

kts 1.000 e/Ft 

i) Városi rend.30 éves város                    

5.000 e/Ft 

j) Bérkompenzáció  

      282 e/Ft 

 

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

fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Pályázati alap   

  5.000 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása 

  5.680 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   

15.000 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.               

138.341 e/Ft                      

 

(6) A céltartalékban tervezett 180.002,1 

e/Ft felhasználása a következők szerint 

történik: 

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

döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi 

döntés alapján 

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

elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki 

kötelezés szerint” 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz 

kötődően, illetve kötött felhasználással 

összesen   48 157 e/Ft működési célú 

központi támogatásban, 33 283,9 e/Ft 

Központosított működési célú 

támogatásban, 21 153 e/Ft a szociális 

juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető 

működési célú központi támogatásban, 

2 985 e/Ft egyéb központi támogatásban 

részesül.” 

 

6.§ A Rendelet 9.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„ 9 § (1) A Képviselő-testület a 

költségvetési szervek létszámkeretét 79 

főben rögzíti. 

 

 

7. § E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba.  
 

Kihirdetés napja: 2013. június 27. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2013. (VI.27.) 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 a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 55/C. § (4) 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. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról és egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 

30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 12/A. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„12/A. § Az önkormányzat lakhatást segítő 

adósságkezelési szolgáltatásban (a 

továbbiakban: adósságkezelési 

szolgáltatás) részesíti az Szt-ben 

meghatározott feltételekkel azt a családot 

vagy személyt, 

a) akinek a (3) bekezdésben meghatározott 

adósságok maximális összege nem 

haladja meg a 800.000,-Ft-ot és 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó 

nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 250 %-át.” 

 

2. § A Rendelet 14. §-a a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Ha az étel lakásra történő kiszállítása 

közös háztartásban élő személyek részére 

történik, a kiszállításért fizetendő személyi 

térítési díjat csak egy személyre lehet 

megállapítani. Az ebéd kiszállításáért 

fizetendő személyi térítési díj a 

szolgáltatást igénybe vevő személyek 

eltérő rendszeres havi jövedelme esetén a 

magasabb összegű rendszeres havi 

jövedelemmel rendelkező igénybe vevő 

figyelembe vételével kerül 

megállapításra.” 

 

3. § Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép 

hatályba. 

Kihirdetés napja: 2013. június 27. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2013. /VI.27./ önkormányzati  

rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2002. 

/XI.29./önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás  bekezdésében és a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól 

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

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a szilárd hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló 

41/2002. /XI.29./önkormányzati 

rendelete (továbbiakban R.) 

E 3. § (8) bekezdése az alábbiak szerint 

szerint módosul: 
 

„3.§ (8) A R. 2. melléklete szerinti közös 

gyűjtő edényeket használó 

tömbházaknál a közszolgáltatónak 

biztosítania kell a lakóközösség 

igényeinek megfelelő darabszámú 

vegyes-, illetve szelektív hulladékgyűjtőt, 

amely 120, 240, 770, vagy 1100 l-es; 

legalább 90 db (összes tömbházat 

figyelembe véve) 1.100 l-es szelektív 

gyűjtő konténert, illetve háztartásonként 

1 db 5 l-es speciális, zárható olajgyűjtő 

kannát” 

 

2.§ A R. 8. § (4) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„8.§ (4) A tömbházas ingatlanoknál a 

közszolgáltatási díjnak,  a vegyes hulladék 

elhelyezésére szolgáló edényméretek – 120 

/ 240 / 770 / 1100 l-es konténerek - 

egyszeri ürítési díjának tartalmaznia kell 

valamennyi szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás (vegyes-, bio-, szelektív- és 

a használt sütőolaj hulladék, illetve a 

lomtalanítás, valamint a szükséges 

edényzet és zsákok) költségét. A 

tömbházaknál a vegyes hulladék ürítése 

hetente, évente 52 alkalommal történik” 

 

3.§ E  rendelet  a R. 1. mellékletét 

hatályon kívül helyezi. 

 

4.§ E rendelet. 2013. július 01-én lép 

hatályba. 

Kihirdetés napja: 2013. június 27. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 24/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelete 

az építési engedélyezési eljárás során 

szükséges parkolóhely-biztosítási 

kötelezettség teljesítésének elősegítéséről 

szóló 23/2006. (IV. 27) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás és a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján  
a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelettel 

elfogadott Országos Településrendezési és 

Építési 

Követelmények (OTÉK) 42.§ (11) 

bekezdéseiben foglaltak alapján a gépjármű-

elhelyezési biztosítási  kötelezettség 

teljesítése érdekében az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az építési 

engedélyezési eljárás során szükséges 

parkolóhely-biztosítási kötelezettség 

teljesítésének elősegítéséről szóló 23/2006. 

(IV. 27) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 6. § (6) 

bekezdésének első mondata a következők 

szerint módosul:  

„A megváltási díj fizetéséről szóló 

megállapodást a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetése 

készíti elő és tartja nyilván.” 

 

2.§ A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. 

melléklete szerint módosul: 
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3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba és rendelkezéseit a már 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 

 

Kihirdetés napja: 2013. június 27. 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

132/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a KEOP-2012-

4.10.0/A. pályázaton való indulást a 

tulajdonát képező Széchenyi István 

Iskolája (Szentgotthárd, Füzesi u. 3., 

hrsz. 7/2) épületén, megvalósítandó 

fejlesztés érdekében azzal, hogy a 

fejlesztés költsége összesen: 

52.590.611,- Ft, az igényelt támogatás 

és elszámolható költség összege 

összesen: 44.702.019,- Ft, az önrész 

összege összesen: 7.888.592,- Ft. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat benyújtásához, és az ehhez 

kapcsolódó eljárások lefolytatásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a KEOP-2012-

4.10.0/A. pályázaton való indulást a 

tulajdonát képező Arany János Iskola 

(Szentgotthárd, Arany J. u. 2., hrsz. 

1072) épületén, a Vörösmarty Mihály 

Gimnázium (Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 2.-4., hrsz. 1376/2) 

épületén megvalósítandó fejlesztés 

érdekében azzal, hogy a fejlesztés 

költsége összesen: 50.215.731,- Ft, az 

igényelt támogatás és elszámolható 

költség összege összesen: 42 683 371 

Ft,- Ft, az önrész összege összesen: 

7.532.360,- Ft. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat benyújtásához, és az ehhez 

kapcsolódó eljárások lefolytatásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a KEOP-2012-

4.10.0/A. pályázaton való indulást a 

tulajdonát képező Rendelőintézet 

Szentgotthárd (Szentgotthárd, 

Hunyadi J. u. 18., hrsz. 1461) 

épületén, a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum (Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 2. , hrsz. 1373) 

épületén, és a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület (Szentgotthárd, 

Széll K. tér 7., hrsz. 15) használatában 

lévő színház épületén megvalósítandó 

fejlesztés érdekében azzal, hogy a 

fejlesztés költsége összesen: 

35.503.648,- Ft, az igényelt támogatás 

és elszámolható költség összege 

összesen: 30.178.101,- Ft, az önrész 

összege összesen: 5.325.547,- Ft. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat benyújtásához, és az ehhez 

kapcsolódó eljárások lefolytatásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

4.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja a KEOP-2012-

4.10.0/A. pályázaton való indulást a 

tulajdonát képező Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde (SZEOB) Játékvár Óvoda 

(Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14., 

hrsz. 1034/2)  és a Tótágas Bölcsőde 

(Szentgotthárd, Kossuth L.u.16., hrsz. 

1034/2) épületén megvalósítandó 

fejlesztés érdekében azzal, hogy a 

fejlesztés költsége összesen: 

28.390.798,- Ft, az igényelt támogatás 

és elszámolható költség összege 

összesen: 24.132.178, - Ft, az önrész 

összege összesen: 4.258.620,- Ft. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat benyújtásához, és az ehhez 
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kapcsolódó eljárások lefolytatásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból 

nyújtott támogatás elnyerése esetén az 

1-4 pontokban meghatározott 

projektekhez szükséges saját forrás 

összegét biztosítja és költségvetésében 

elkülöníti. Az önrész fedezete az 

„önkormányzatok állami támogatása” 

jogcímén kapott támogatási összeg. 

 

6.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az 1-5. pontok elfogadásával 

párhuzamosan a 28/2013. számú 

képviselő-testületi határozat 1-5. 

pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László, Önk. és  

     Térségi Erőforrások v. 

 

 

133/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete A Vizuális Művészetek 

Kollégiuma nyílt pályázatán történő 

részvétellel az előterjesztésben 

foglaltak szerint egyetért, a szükséges 

önerőt (bruttó) 552.450,- Ft összegben 

biztosítja  a pályázati céltartalék  keret 

terhére. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 125/2013. számú képviselő-

testületi határozatot hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              fedezet biztosítása: Somorjainé D. 

   Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

   pályázat benyújtása: dr. Gábor 

   László Önk. és Térségi  

   Erőforrások v. 
 

134/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat „A szentgotthárdi gyermek-

kalandpark kialakítása” címmel pályázatot 

nyújtson be a kapcsolódó LEADER 

pályázati ablakra az előterjesztésben 

meghatározottak szerint azzal, hogy – 

kedvező elbírálás esetén - a projekt 

megvalósításához (bruttó) 2.160.000,- 

forintot biztosít a pályázati céltartalék 

terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

     Erőforrások v. 

 

 

135/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd kérelmét támogatja és 

engedélyezi, hogy az intézmény 

 az eddigi 9 onkológiai óraszámot 4 

órára csökkentse és a fennmaradó 5 

órában gasztroenteorológiai 

szakrendelést indítson; továbbá 

 az eddigi 10 laboratóriumi órát 5 

órára csökkentse és a fennmaradó 5 

órát az ultrahang diagnosztikai 

orvosi órák bővítésére fordítsa. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Rendelőintézet 

Szentgotthárd intézmény fentiek szerinti 

kapacitás átcsoportosítására vonatkozó 

kérelmét benyújtsa az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalhoz. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 
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               Dr. Csiszár Judit     

     intézményvezető 

               Dr. Gábor László Önk. és Térségi 

    Erőforrások v. 
 

 

136/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért azzal, hogy a 

Rendelőintézet Szentgotthárd a 

Társadalmi Megújulás Operatív 

Program keretében meghirdetett 

„Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramok – 

Dohányzás leszokás támogató pontok 

kialakítása a tüdőgondozó intézetek 

bázisán ” című, TÁMOP 6.1.2/13/1-2 

kódszámú felhívásán konzorciumi 

partnerként részt vegyen.  

A Képviselő-testület: 

 a projektben vállalt 

tevékenységeket elviekben 

támogatja, 

 vállalja, hogy nem hoz olyan 

döntést, amely a projekt 

fenntartási kötelezettséget 

akadályozza. 

A Képviselő-testület az intézmény 

pályázathoz kapcsolódó 

többletkapacitás igényét 

(többletóraszám kérését) a pályázat 

nyertessége esetén jóváhagyja a 

következők szerint: 6 óra keretében 

egyéni tanácsadásra, valamint 4 óra 

keretében csoportos tanácsadásra.     

Határidő: azonnal 

 Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                        Dr. Csiszár Judit 

intézetvezető 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja az 1.) pontban 

meghatározott pályázat 

megvalósítására, illetve fenntartására 

vonatkozó adatokat az alábbiak 

szerint: 

 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes 

költsége (Ft) 

      

Öner

ő 

forrá

sa 

Támoga

tás 

Öne

rő 

201

3. 

0 Ft 0 Ft - 

201

4. 

0 Ft 0 Ft - 

 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartá

si költség 

Fenntartás 

forrása 

2014

-

2017

.  

( 3 

év ) 

tréningek 

tartása,  

propaganda 

anyagok 

készítése 

Rendelőintéz

et mindenkori   

éves 

intézményi 

költségvetése 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Dr. Csiszár Judit intézetvezető 
 

 

137/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának 

VII/1.1. f. pontja, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése 

alapján jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 

képező Társulási Megállapodást annak 

egységes szerkezetbe foglalt módosítását 

2013. július hó 01. napi hatályba lépéssel 

elfogadja azzal, hogy az elfogadott korábbi 

Társulási Megállapodást megszünteti.  

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. 

h. pontja alapján a Társulás 2012. évi 
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pénzügyi beszámolóját az előterjesztés 5. 

számú melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

 

138/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete a 

VASIVÍZ Zrt-vel kötött Szennyvízközmű-

használati díj megállapításáról és a felek 

közötti elszámolási kötelezettségekről 

szóló megállapodás az 1. számú 

mellékletként csatolt módosítását a 2, 3. 

számú mellékletként csatolt vagyonleltárral 

kiegészítve elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete 

felhatalmazza Szentgotthárd város 

polgármesterét Huszár Gábort, hogy a 

módosított megállapodás aláírására 

      

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

 

141/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját 

a 2 sz. mellékletben található 

módosításokkal kiegészítve elfogadja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Műszaki Iroda 

 

142/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Beszámoló a 

SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről.  

Tájékoztató az állami fenntartásba került, 

Szentgotthárdon működő oktatási 

intézmények 2013-ban elért 

eredményeiről c. beszámolót megismerte 

és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

     Erőforrások v. 

 

143/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a nemzetiségi önkormányzatok 

munkájáról, Szentgotthárd Város 

Önkormányzatával való 

kapcsolatukról, az együttműködési 

megállapodásban foglaltak 

végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert 

hatósági és koordinációs vezető 

 

2.  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 

és a Képviselő-testület hivatalával 

2012. június 1-jén megkötött 

együttműködési megállapodását az 1. 

melléklet szerint módosítja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

144/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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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. 

 

145/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

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 Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Városüzemeltetését, hogy az 

Autómentes Nap feltételeinek 

megteremtésében a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület szervező 

munkáját segítse. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :    Fekete Tamás, 

városüzemeltetési vezető 
 

146/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ 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. 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezi, hogy készüljön 

előterjesztés a novemberi testületi ülésre 

arról, hogy az addig összegyűlt 

helytörténeti értékeket hol és milyen 

formában lehet majd megjeleníteni. 

 

147/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Történelmi Napok 2013. 

rendezvénysorozat program 

tervezetét az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és a 

következő kiegészítéssel fogadja el: a 

civil szervezeteket minél előbb 

keressék meg a Történelmi Napok 

nyitórendezvényeként tervezett 

felvonulás szervezése tekintetében a 

szervezők. 

 

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 a 

következő kiegészítéssel fogadja el: a 

civil szervezeteket minél előbb 

keressék meg a tervezett felvonulás 

szervezése tekintetében a szervezők. 

 

Határidő : azonnal  

Felelős  :   Huszár Gábor  

     polgármester 

                 Kiss Éva elnök 
 

148/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd kérelmét támogatja 

azzal, hogy az új iskolafogászati 

kezelőegység beszerzésére a 

2014.évi pénzügyi keret biztosítása 

mellett kerüljön sor.  

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor   

     polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna 

    pénzügyi vezető 

                    Dr. Csiszár Judit  

     intézményvezető 

 

 

149/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete visszavonja 100/2013. 

számú Képviselőtestületi 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 

 

 

150/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
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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) csökkenteni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

         Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

151/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Civil- és városrészi 

alap keret terhére 

 

a) A Magyarországi Szlovének 

Szövetsége XII. Szentgotthárdi 

Művésztelep megrendezésére 

irányuló kérelmét a képviselő-

testület 1 000 000 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 150 000 Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy 2013. 

július 20-ig átutal a Támogatott 

által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

szeptember 30.; 

 

 

c) A Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület Nagyszülők és unokák 

nemzetközi sportnapja, valamint a 

Karácsonyra hangolva programok 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 95 000 Ft-tal 

támogatja, amely összeget a 

Pénzügy 2013. július 15-ig átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

d) A Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesülete az általuk 

patronált gyermekek tanulmányi 

kirándulásának megszervezésére 

irányuló kérelmét a képviselő-

testület 85 000 Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy 2013. 

augusztus 31-ig átutal a Támogatott 

által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

október 15.; 

 

e) Az Alfakör Szentgotthárd 

Egyesület előadás megszervezésére 

rányuló kérelmét a képviselő-

testület 40 000 Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy 2013. 

július 15-ig átutal a Támogatott 

által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

augusztus 15.; 

 

f) Az SZEMLE Egyesület művészeti 

alkotótelep megszervezésére 

irányuló kérelmét a képviselő-

testület 40 000 Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy 2013. 

július 15-ig átutal a Támogatott 

által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

szeptember 30.; 

 

A Synergy Fitness kérelmét nem 

támogatja, mivel egy elsőosztályú 

sportolóról van szó, ezért ezt a 

támogatást más keretből javasoljuk 

megadni.  

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést 

köt a támogatottal, aki az abban foglaltak 

szerint köteles tételesen elszámolni a 

támogatás összegével. 
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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 

 

 

152/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

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 

 

 

153/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./   A       Szentgotthárd Város        ( 

település )         Képviselő        Testülete 

        

      Folyószámla hitel         ( 

hitelfajta )       igénybevételét      

rendeli   el. A Hitelt  az OTP Bank 

Nyrt-től veszi fel az Önkormányzat. 

 

       A  hitel  célja  :   az adósságátvállalás 

miatt a megmaradt  folyószámla hitel 

prolongálása 

                                                                   

..................................

..................................

................................

…... 

 

       A  hitel  összege   86.752.361 Ft 

 

       A  hitel  futamideje :   .2013. 

szeptember 20-ig. 

 

1/b A        .Szentgotthárd Város.        ( 

település )         Képviselő        Testülete 

        

Működési célú         ( hitelfajta )       

igénybevételét      rendeli   el. A 

Hitelt  az OTP Bank Nyrt-től veszi 

fel az Önkormányzat. 

 

A  hitel  célja  :   az 

adósságátvállalás miatt a 

folyószámla hitel átalakítása éven 

belüli működési célú hitellé                                                                    

.........................................................

...........................................…... 

 

       A  hitel  összege :     188.247.639 Ft 

 

       A  hitel  futamideje :   .2013. 

december 30-ig. 

 

1/c. A        .Szentgotthárd Város.        ( 

település )         Képviselő        Testülete 

        

     munkabérhitel         ( hitelfajta )       

igénybevételét      rendeli   el.  A 

Hitelt  az OTP Bank Nyrt-től veszi 

fel az Önkormányzat. 

 

       A  hitel  célja  :   munkabérhitel  

                                                                   

..................................

..................................

................................

…... 

 

       A  hitel  összege :     15.000.000 Ft 
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       Hitelfedezet :    Az Önkormányzat 

Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel visszafizetésére, valamint arra, 

hogy 

 a futamidő alatti évek 
költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 

 Az Önkormányzat a hitel 
fedezeteként ajánlja fel valamennyi 

költségvetési bevételét (helyben maradó 

személyi jövedelemadó, helyi adó, 

gépjárműadó, települési 

önkormányzatok 

jövedelemkülönbségének mérséklését 

szolgáló támogatás, normatív 

hozzájárulás, egyéb támogatások) annak 

hitel fedezetéül történő 

engedményezését.  

 valamint minden további nem 
nevesített költségvetési bevétel 

engedményezése  

 bank által előírt egyéb jogi 

biztosíték 

 felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízás biztosítása.  

 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már 

meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt 

hitelből adódó éves kötelezettségeit 

figyelembe véve nem esik az 2011. évi 

CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében 

meghatározott korlátozás alá.  

 

2./ Felhatalmazást ad a 

Polgármesternek, hogy az 1./a-c) pont 

szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel 

ügyében eljárjon, és a hitelszerződést és 

a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, 

felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást aláírja az Önkormányzat 

képviseletében. 

 

Határidő: 2013. június 13. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. június 27. 

 

 

154/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „A Gotthárd-Therm 

Kft. működésének, pénzügyi-gazdasági 

folyamatainak, humánerőforrás 

gazdálkodásának ellenőrzése” elnevezésű 

belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja azzal, hogy a 

jelentésben foglaltak alapján tovább kell 

folytatni a következőket: az éttermi 

szolgáltatás nyereségességének vizsgálata, 

esetleges üzemeltetésbe adás lehetősége; 

szolgáltatások kiszervezésének 

lehetősége,a fürdő további működtetésének 

átgondolása. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

 Zsolt jegyző 

                         a további vizsgálat 

 lefolytatására: Drávecz-

 Kovács Renáta belső 

 ellenőr;  

 Dr. Simon Margit ügyvezető 

 

155/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók 

lakbérhátralékáról szóló Beszámolót 

megismerte és elfogadja. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

156/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd áros 

Önkormányzatának Képviselő-
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testülete kezdeményezi a 

Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú 

Szentgotthárd, József A. u. 30. 

alatti ingatlan hasznosítására, 

beépítésére 2012-ben megkötött 

Megállapodás közös 

megegyezéssel való megszüntetését 

tekintettel arra, hogy a 

megállapodásban vállalt határidőre 

az ingatlan beépítésére már nem 

kerülhet sor.  

2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a szentgotthárdi 1273 

hrsz-ú önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező  terület 

hasznosítására pályázatot ír ki az 

Előterjesztés 4. számú melléklete 

szerint. A megkötendő 

szerződésben kötbért kell kikötni a 

beépítés biztosítására amit a 

szerződésben kell megjeleníteni. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:     a közlésért Huszár Gábor 

        polgármester 

                  a pályázat kiírásáért Fekete 

       Tamás Városüzemeltetési 

       vezető 

 

157/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

      Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárd, Szentgotthárd, Május 

1. u. 2. szám alatti társasház udvarán 

lévő, szentgotthárdi 1578/2/A/13 hrsz-

ú, 10 m2 alapterületű garázsra Zalka 

Melinda 9970, Szentgotthárd, Deák F. 

u. 16. fszt.2. sz. alatti lakossal történő 

Bérleti szerződés megkötéséhez járul 

hozzá a 119/2013. sz. testületi 

határozattal elfogadott pályázati 

kiírásban szereplő feltételekkel 5000 -

Ft/hó bérleti díjért. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET 

Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre 2013. július 15. 

Felelős:     Tófeji Zsolt főtanácsos,  

                  Takáts József SZET    

  Szentgotthárdi Kft vezetője 

 

158/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a Rendelőintézet 

Szentgotthárd intézményvezetőjét, 

hogy az I. számú felnőtt fogorvosi 

körzet betegeinek ellátását a 

továbbiakban is végezze el a körzet 

betöltéséig. 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :  Dr. Csiszár Judit  

intézményvezető 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy az I. számú fogorvosi körzet 

betöltésével kapcsolatban folytasson 

tárgyalásokat. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős   : Huszár  Gábor  

polgármester 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

felkéri a Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy a megüresedő 

körzetben az átadás-átvételhez 

szükséges leltárt készítse el. 

 

Határidő: 2013. július 31. 

Felelős   : Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 
 

 

159/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
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testülete 2013. július 01. naptól 2013. 
július 31-ig megbízza a Csata Med 
Bt-t, hogy a IV. számú háziorvosi 
körzet ellátásáról – helyettesítés 
útján, az OEP finanszírozás terhére – 
gondoskodjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  :   Huszár Gábor 
polgármester 
                 Dr. Csiszár Judit 
intézményvezető 

 
2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2013. augusztus 01. naptól 
megbízza a Rendelőintézet 
Szentgotthárdot, hogy a IV. számú 
háziorvosi körzet ellátásáról – 
helyettesítés útján – gondoskodjon 
addig, amíg a körzet betöltésre nem 
kerül. Felkéri a Rendelőintézet 
vezetőjét, hogy a területileg illetékes 
ÁNTSZ-nél a IV. számú felnőtt 
háziorvosi körzetre kérje meg a 
működési engedélyt a Rendelőintézet 
számára. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  :   Huszár Gábor 
polgármester 
                 Dr. Csiszár Judit 
intézményvezető 

 
3.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 
IV. számú háziorvosi körzet 
helyettesítésének idejére 2013. 
augusztus 01. időponttól engedélyezi 
a Rendelőintézet alkalmazotti 
létszámának bővítését azzal, hogy az 
engedélyezett 1 fő a IV. számú 
háziorvosi körzetben 8 órában 
közalkalmazotti státuszban látja el az 
asszisztensi feladatokat. A 
Képviselő-testület felkéri a 
Rendelőintézet Szentgotthárd 
vezetőjét, hogy a helyettesítéshez 
szükséges megállapodások 
megkötéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  
polgármester 
 Dr. Csiszár Judit 
intézményvezető 
 
4.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat a IV. számú 
háziorvosi körzet betöltésével 
kapcsolatban. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős   : Huszár  Gábor 
polgármester 
                 dr. Gábor László Önk. és 
Térségi Erőforrások v.  
 
5.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a Közös Önkormányzati 
Hivatalt, hogy a megüresedő 
körzetben az átadás-átvételhez 
szükséges leltárt készítse el. 
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős   : Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető 

 

 

 

160/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

pályázatot készítsen elő és nyújtson be a 

„Szervezetfejlesztés konvergencia 

régiókban levő önkormányzatok számára”  

(ÁROP-1.A.5-2013) pályázati felhívásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  dr. Gábor László, Önk. és 

       Térségi Erőforrások v. 

 

 

 

 

 

 


