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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

17/2013. (V. 30.)   Önkormányzati rendelet  

    A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról   4. 

    és odaítélésének rendjéről szóló 

    20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 

    módosításáról. 

         

18/2012. (V. 30.) Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzata    6. 

    2013. évi költségvetéséről szóló 

    3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet  

    módosításáról. 

  

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

90/2013. (V. 30.)             A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon,  8. 

     a munkahely teremtés lehetőségei.  

    Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást  

    elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről és   

    közfoglalkoztatásról. 

 

91/2013. (V. 30.)  Szentgotthárd és térsége lehetőségei a    8. 

    mezőgazdaság területén a fenntartható  

     fejlődés kapcsán. 

 

92/2013. (V. 30.)  Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa    9. 

    és az Önkormányzat kapcsolata. 

 

93/2013. (V. 30.)  A 2013. évi Képviselő-testületi,     9. 

    állandó bizottsági munkaterv módosítása. 

 

94/2013. (V. 30.)  Beszámoló Szentgotthárd Város     10. 

    Önkormányzata gyermekvédelmi és  

           gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról. 
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95/2013. (V. 30.)  Móra Ferenc Városi Könyvtár és     10. 

    Múzeum nyári nyitva tartása. 

 

96/2013. (V. 30.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár     10. 

    és Múzeum SZMSZ módosítása. 

 

97/2013. (V. 30.)  Móra Ferenc Városi Könyvtár     10. 

    és Múzeum Könyvtárhasználati  

    Szabályzatának kiegészítése. 
 

98/2013. (V. 30.)  Honismereti Klub beszámolója,    11. 

    Helytörténeti pályázatok elbírálása. 

 

99/2013. (V. 30.)  A Járási Hivatal kialakításához     11. 

    szükséges megállapodás módosítása. 

 

100/2013. (V. 30.)  Szociális nyári gyermekétkeztetés.    11. 

 

101/2013. (V. 30.)  Hársas-Patak menti Földtulajdonosi     12. 

    Közösség vadászterületi bérleti díjának  

    felhasználása. 

 

102/2013. (V. 30.)  Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal    12. 

    beszámolója és vagyonátadási jelentése. 

 
103/2013. (V. 30.)  A Kistérségi Társulás átalakulása.    12. 

 

104/2013. (V. 30.)  A Társulás által fenntartott intézmények   12. 

     alapító okiratainak módosítása (SZEOB,  
    Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  

    Városi Gondozási Központ). 

 

105/2013. (V. 30.)  Kérelem a mozi működtetésével kapcsolatban.  13. 

 

106/2013. (V. 30.)  Magyarlak Község Önkormányzatának kérelme.  13. 

 

107/2013. (V. 30.)  A Szentgotthárdi Tankerület kérelme.   13. 

 

108/2013. (V. 30.)  Keresztény Megmozdulásokért Egyesület    14. 

    Szentgotthárd támogatási kérelme. 

 

109/2013. (V. 30.)  Orvosi ügyeleti rendszer finanszírozása.   14. 

 

110/2013. (V. 30.)  Pályázatkezelési feladatok ellátása  

                                               Szentgotthárd Város Önkormányzatánál.   14. 

 

111/2013. (V. 30.)  „Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen    14. 

    szennyvízcsatorna hálózat kiépítése”  

     (KEOP-1.2.0/09.11pályázathoz szükséges  

    saját forrás biztosítása. 
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112/2013. (V. 30.)  Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő    14. 

    támogatási ügye. 

 

113/2013. (V. 30.)  Európai Terület Társulás létrehozása.   15. 

 

114/2013. (V. 30.)  Sztg. 090/65 hrsz-ú külterületi ingatlan    15. 

    értékesítése. 

 

115/2013. (V. 30.)  Ingatlanrész értékesítés Sztg. 484/44 hrsz   15.  .  

 

116/2013. (V. 30.)  Közösségi kertek program keretében    16. 

    Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás . 

 

117/2013. (V. 30.)  Szentgotthárd, József A. u. 30. alatt     16. 

    épülő társasházban lakások vásárlása. 

 

118/2013. (V. 30.)  A Művelődési ház udvarán levő „szaletlik” lebontása          16. 

119/2013. (V. 30.)  Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti    17. 

    1578/2/A/13 hrsz-ú garázs bérbeadása. 

 

120/2013. (V. 30.)  Bérleti szerződés módosítási kérelem    17. 

    (Real Sys Bt) 

 

121/2013. (V. 30.)  A SZET. Szentgotthárdi Kft. 2012. évi    17. 

    beszámolója. 

 

122/2013. (V. 30.)  A Gotthárd-Therm kft működésének    17. 

    finanszírozása. 

 

123/2013. (V. 30.)  Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat    17. 

    2012. évi beszámolója. 

 

124/2013. (V. 30.)  Kapcsolatfelvétel Máriapócs Önkormányzatával  18. 

 

125/2013. (V. 30.)  A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt    18. 

    pályázati felhívása 

 

126/2013. (V. 30.)  Őrség Határok Nélkül Leader Egyesület tagdíja  18. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és 

odaítélésének rendjéről 

 

(Módosította: a 24/2012.(VI.28.) és a 

17/2013.(V.30.) önk. rendelet) 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. 

június 6. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés i) pontja, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a 

környezetbarát helyi termékek, helyben 

nyújtott szolgáltatások és helyi 

hagyományok népszerűsítésére és 

elismerésére a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(a továbbiakban: városi testület) a helyi 

értékek megőrzése céljából, továbbá a 

fenntartható fejlődés minél hatékonyabb 

segítése érdekében Zöld Szentgotthárd 

címet (a továbbiakban: Cím) 

adományozhat, melynek tárgya lehet   

a) Szentgotthárdon előállított helyi  

termék (a továbbiakban: helyi áru), 

b) jellemzően szentgotthárdi szolgáltatás 

(a továbbiakban: helyi szolgáltatás),   

c) szentgotthárdi hagyomány megőrzése 

(a továbbiakban: helyi hagyomány). 

 

(2) A Cím adományozható annak a 

természetes személynek, jogi személynek 

vagy jogi személyiség nélküli 

szervezetnek, amelyik Szentgotthárdon 

fejti ki tevékenységét úgy, hogy itt állít 

elő olyan helyi árut illetve itt nyújt olyan 

helyi szolgáltatást, amelynek előállítását, 

értékesítését, felhasználását illetve 

szolgáltatását környezettudatos szemlélet 

jellemzi. A Cím adományozható továbbá 

az 1. § (1) bekezdés c) pontja esetén 

annak a szervezetnek, amelyik 

szentgotthárdi hagyományt ténylegesen 

ápol úgy, hogy a hagyományt másokkal 

megismerteti, azt gyakorolja, megőrzése 

érdekében másokat bevon a 

hagyományőrzésbe.  

 

(3) A Cím a (2) bekezdésben említetteken 

túl magának az előállított helyi árunak, 

helyi szolgáltatásnak, helyi 

hagyománynak is adományozható. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) helyi áru: a Szentgotthárdon, a 

szentgotthárdi térségben honos vagy itt 

megtermelt alapanyagból, 

hagyományos vagy a térségre jellemző 

technológiával, eljárással készült nem 

nagyüzemi termék, vagy gyáripari 

technológiával, eljárással készült, 

mikro- vagy kisvállalkozás által 

előállított, feldolgozott termék; 

b) helyi hagyomány: a szentgotthárdi 

térség történelmi, kulturális öröksége, 

néprajzi sajátossága; 

c) helyi szolgáltatás: a Szentgotthárdon, a 

szentgotthárdi térségben honos vagy itt 

megtermelt alapanyagot felhasználva 

vagy a hagyományos, illetve a térségre 

jellemző technológiával, eljárással 

nyújtott szolgáltatás; 

d) szentgotthárdi térség: Szentgotthárd 

városa, továbbá Szentgotthárd szűkebb 

környékének települései, úgymint 

Alsószölnök, Apátistvánfalva, 

Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, 

Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, 

Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, 

Szakonyfalu és Vasszentmihály. 

 

3. § (1) A Cím adományozása pályázat 

útján történik, az 1. mellékletben foglalt 

adatlap kitöltésével és annak ajánlott 

levélben a 
1
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal címére való 

elküldésével. A pályázati kiírást a 

www.szentgotthard.hu weboldalon kell 

                                                 
1
 17/2013. (V. 30.)  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 2. §-a. 

Hatályos: 2013. V. 31.-töl.  

 

http://www.szentgotthard.hu/
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megjelentetni, egyúttal meg kell küldeni 

a szentgotthárdi helyi televízió, a 

szentgotthárdi önkormányzati újság, a 

megyei napilap, a Szentgotthárdi Civil 

Fórum és a szentgotthárdi térség 

önkormányzatai számára. A pályázati 

adatlapot a hivatal.szentgotthard.hu 

oldalon kell hozzáférhetővé tenni. 

 

(2) Pályázatot nyújthat be a Cím 

várományosa, azaz a helyi áru előállítója, 

a helyi szolgáltatás nyújtója, a helyi 

hagyomány ápolója; pályázatot nyújthat 

be továbbá 

a) a szentgotthárdi térség bármely 

képviselő-testülete, 

b) a szentgotthárdi térség bármely 

polgármestere, 

c) a városi testület bármely tagja, 

d) bármely bírósági nyilvántartásba vett 

civil szervezet, amelynek a székhelye a 

szentgotthárdi térségben van, 

ha helyi árut vagy annak előállítóját, 

helyi szolgáltatást vagy annak nyújtóját 

vagy helyi hagyományt vagy annak 

ápolóját jelöli pályázatával a Címre. 

 

(3) A Cím elnyerésére 
2
minden év május 

31-ig kell a pályázatot benyújtani. 

 
3
4. § A beérkezett pályázatokat a városi 

testület júniusi ülésén, zárt ülésen 

bírálja el, a Cím viselésére feljogosító 

oklevelet a Zöld Szentgotthárd 

Fesztiválon, ennek hiányában az 

augusztus 20-i városi ünnepség 

keretében adja át. 

 
4
5. §  

 

6. § (1) A Cím odaítélése határozatlan 

időre vagy egy évre történik. 

 

                                                 
2
 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(V.30.) Önk. 

rendelet 3.§. -a  2013. 05. 31.-től. 
3
 17/2013. (V. 30.)  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. §-a. 

Hatályos: 2013. V. 31.-töl.  
4
 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(V.30.) Önk. 

rendelet 3.§. -a  2013. 05. 31.-től. 

 

(2) A határozatlan időre szóló Cím 

legkorábban négy év után a városi 

testület által felülvizsgálható. 

 

(3) Az egy évre adományozott Cím további 

használatához az adományozást követő 

évben ismételten pályázni kell. 

 

(4) A városi testület a Címet 

visszavonhatja, ha a Cím 

adományozásának feltételei már nem 

állnak fenn. 

 

7. § A Címet elnyerő a Címet úgy 

használhatja, hogy a Cím képi 

megjelenítését (a továbbiakban: logó) a 

Címet elnyert helyi árun, helyi 

szolgáltatáson vagy azok 

reklámkiadványain, tájékoztatóin 

feltüntetheti, helyi hagyománynál 

említheti, nyomtatásban a helyi 

hagyomány említésekor leírhatja, illetve 

a logót feltüntetheti.  

 

8. § A Címet elnyert feladata 

a) a logó viselése illetve jól látható 

helyen való elhelyezése, 

b) a helyi áru, helyi szolgáltatás 

színvonalának megőrzése, 

c) a helyi áruhoz, helyi szolgáltatáshoz 

való folyamatos hozzáférés biztosítása, 

d) az áru, a szolgáltatás helyi jellegének 

megtartása, 

e) helyi hagyomány esetén annak 

ápolása, értékének megtartása. 

 

9. § Az évente kiadható Címek száma 

nincs korlátozva. 

 
5
10. § A logó: három stilizált zöld 

hársfalevél körbefogja a szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony barokk templom 

zölden megrajzolt tornyát, alatta zöld 

betűkkel félkörívbe írva olvasható a 

„Zöld Szentgotthárd” felirat. A logót a 2. 

melléklet tartalmazza. 

                                                 
5
 Módosította: 24/2012. (VI. 28.)  Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 

1. §-a. Hatályos: 2012. VI. 29.-től.  
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11. § E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

   jegyző 

Kihirdetve: 2012. május 31-én. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2013.(V.30.) 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: 

 

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 2.083.090,8 e/Ft-

ban, azaz kettőmilliárd-

nyolcvanhárommillió-kilencvenezer 

nyolcszáz forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.083.090,8 e/Ft 

azaz kettőmilliárd-

nyolcvanhárommillió-kilencvenezer 

nyolcszáz 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  

    1.438.663,8 

e/Ft 

a) intézményi működési bevételek: 

   153.089 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele          

1.008.500 e/Ft 

c) Működési támogatások:  

     102.051,8 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

 

      

 1

75.023 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:

   1.781.668,8 e/Ft 

 

 

 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek 301 422 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány 

igénybevétele:     301.422 

e/Ft 
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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

   1.044.331,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra

      409.698 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására

        20 000 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

      337.081 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                           

    271.980 e/Ft-ot 

határoz meg.” 

       

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

rendelkezés lép: 
 

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő 

kiadási előirányzaton belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a) személyi juttatások előirányzata 

            256.318 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata              66.657 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata 

             527.822,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra 

             193.534 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 

   115.031 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 

államh. kívülre     43.031 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás

     35.472 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai 

előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata 

összesen:          1 044 331,8 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  335.081 e/Ft összegben, az 

alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  

   18.201 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   

 316.880 e/Ft. 

 

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

működési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Civil Alap                             

 4.000 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési     

  1.601 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás       

   3.000 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.       

   1.000 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap         

  1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi              

    500 e/Ft 

g) Közcélú fogl.páláyzati önrész

  1.100 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing 

kts 1.000 e/Ft 

i) Városi rend.30 éves város                     

5.000 e/Ft 
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(5) Az (3) bekezdés bb) pontjában említett 

fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Pályázati alap   

  5.000 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása 

  5.680 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   

15.000 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.               

291.200 e/Ft                      

 

(6) A céltartalékban tervezett 335.081 e/Ft 

felhasználása a következők szerint 

történik: 

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

döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi 

döntés alapján 

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

elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki 

kötelezés szerint” 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz 

kötődően, illetve kötött felhasználással 

összesen   48 157 e/Ft működési célú 

központi támogatásban, 32 741,8 e/Ft 

Központosított működési célú 

támogatásban, 21 153 e/Ft a szociális 

juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető 

működési célú központi támogatásban 

részesül.” 

 

 

6. § E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba.  
 

 

Kihirdetve: 2013.05.30.-án. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

90/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megismerte és 

elfogadja „A munkanélküliség helyzete 

Szentgotthárdon, a 

munkahelyteremtéslehetőségei. Beszámoló 

az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, 

munkahelyteremtő intézkedéseiről és a 

közfoglalkoztatásról.” című 

beszámolót.Köszönetét fejezi ki a 

munkanélküliség kezelésében részt vevő 

intézményeknek és szervezeteknek. 

Köszönetét fejezi ki a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási 

Hivatala Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének az önkormányzat 

folyamatos tájékoztatásáért, az 

önkormányzati közfoglalkoztatásban 

nyújtott segítségéért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

91/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

a) 1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Fenntartható 

Fejlődésért Szentgotthárdon” 

program végrehajtásáról szóló 

beszámolót megismerte és 

elfogadja azzal, hogy a 

beszámolót ki kell egészíteni 

azzal, hogy az iskolák közül az 

Arany János Iskola is részt vesz a 

gyermekeknek kiírt  „Vesd bele 

magad” programban 

. 

 

Határidő: azonnal 

következő beszámoló időpontja: 

2013. novemberi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Dr. Krajczár Róbert hatósági és 

koordinációs vezető 
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2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi mezőgazdasági termelők 

tevékenységének segítése érdekében 

 

b) segítséget nyújt ahhoz, hogy 

Szentgotthárdon illetve 

Szentgotthárd térségében 

kialakult mezőgazdasági 

terményfeldolgozókban a 

szentgotthárdi termelők is 

lehetőséget kaphassanak; ezen 

túlmenően pályázati lehetőséget 

keres ahhoz, hogy 

gyümölcsfeldolgozásra alkalmas 

berendezés beszerzésre 

kerülhessen elsősorban helyi 

vállalkozás számára, esetleg 

önkormányzati tulajdonban;   

 

c)  koordinációs segítséget kíván 

adni ahhoz, hogy a 

Szentgotthárdon helyi termelők 

által megtermelt gyümölcs vagy 

zöldség illetve hullott gyümölcs 

(pl. alma) felvásárlása ismét 

beindulhasson – ehhez megfelelő 

vállalkozást keres; 

 

d) további önkormányzati földterület 

bocsát rendelkezésre közösségi 

kertek céljára, különösen őshonos 

gyümölcsfák telepítése céljából 

azért, hogy a későbbiek során 

ezekből a gyermekétkeztetésbe is 

kerülhessen gyümölcs; 

 

e) együttműködési megállapodás 

kötését kezdeményezi a 

szentgotthárdi Kertbarát 

Egyesülettel; 

 

f) kapcsolatfelvételt kezdeményez és 

segítséget kér az Agrárkamarától, 

amivel elsősorban a 

pályázatokhoz való csatlakozást 

lehet elősegíteni; 

 

g)    kapcsolatfelvételt kezdeményez 

a Szlovén Vidék Közhasznú 

Nonprofit Kft-vel, hogy a most 

kialakítás alatt lévő, a helyi 

mezőgazdasági termények 

feldolgozását biztosító projekt 

beindulása után a szentgotthárdi 

termelők is kedvező 

lehetőségeket kapjanak saját 

terményeik feldolgozására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester [a), b), 

   d-f) pontok vonatkozásában] 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző [b), d-

   f) pontok vonatkozásában] 

   Fekete Tamás városüzemeltetési 

   vezető [c) pont vonatkozásában] 

   Dr. Krajczár Róbert hatósági és 

    koordinációs vezető [a), d-f) 

    pontok vonatkozásában] 

   Dr. Gábor László önkormányzati 

    és térségi erőforrások vezető [a) 

    és f) pontokban] 

 

92/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megismerte a 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsának 

munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét 

fejezi ki az Idősügyi Tanács tagjainak az 

aktív munkájukért, a város idős lakossága 

érdekében végzett tevékenységükért.  

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László     

      Önkormányzati és Térségi 

      erőforrások vezető. 

 

93/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 294/2012. számú 

határozatának mellékletében elfogadott 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2013. évi 

munkatervét és a Szentgotthárd Város 
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Önkormányzata Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának 2013. évi munkatervét azzal 

módosítja, hogy a „Beszámoló 

Szentgotthárd Város Egészségügyi 

Koncepcióban foglaltak megvalósulásáról” 

című napirendet a 2013. szeptemberi 

Képviselő-testületi és Bizottsági ülésén 

tűzi napirendre. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

     Erőforrások v. 
 

94/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Városi 

Önkormányzat gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatainak 2012. évi  

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Köszönetét fejezi ki a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal illetékes 

munkatársainak, a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálatnak és a 

gyermekjóléti feladatokban részt vállaló 

szentgotthárdi civil szervezeteknek a 2012-

ben végzett munkájukért. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

 

95/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum Könyvtár részének 

nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak 

alapján jóváhagyja azzal, hogy  

- 2013. július 22-től 2013. 

augusztus 02-ig a Könyvtár 

minden részlege zárva tart, 

illetve 2013. július 15-től július 

19-ig és 2013. augusztus 05-től 

augusztus 09-ig mind a felnőtt, 

mind a gyermekrészleg csak 

délutáni nyitva tartással üzemel 

hétfőtől péntekig, 13.30 és 17.00 

óra között,   

- a Múzeum április 1-jétől 

november 1-jéig a nyári 

időszakban is keddtől szombatig 

11.00-től 15.00 óráig tart nyitva. 

Egyben felkéri az intézmény igazgatóját, 

hogy a nyitva tartásokról a megfelelő 

tájékoztatást biztosítsa.   

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 
 

 

96/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum kérelmét elfogadja 

és az intézményi SZMSZ módosítását az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Molnár Piroska igazgató 
 

 

97/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum Könyvtár – és 

Múzeumhasználati Szabályzatát az 

Előterjesztés 1. sz. Melléklete szerinti 

módosítással elfogadja, és felkéri az 

intézmény igazgatóját, hogy a jelenlegi 

Szabályzatot a múzeum használati 

szabályzattal egészítse ki. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Molnár Piroska igazgató 
 

 

98/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Honismereti Klub 

tevékenységéről szóló beszámolót 

megismerte. 

A Klub és a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum közösen 

végzett tevékenységét megköszöni, 

további kitűzött feladatokhoz 

kitartást és sok sikert kíván. 

Külön köszönetét fejezi ki az új, 

helytörténeti kiállítás 

megvalósításáért Molnár Piroska 

igazgatónak.  

Határidő:  azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor 

polgármester 

                  

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Szentgotthárd 

Helytörténeti Krónikása 2013.” 

címmel ismeri el a 2013. évre kiírt 

helytörténeti pályázatra beadott 

„Polgári leányiskola 

Szentgotthárdon” című 

pályamunkájukért  

- Sömenek Dóra, Forján Anett, 

Offner Martina tanulókat 

A Képviselő-testület köszöni és 

elismeri Szakáli János: „Az utolsó 

napok az utolsó községben” című 

pályamunkáját. 

A Képviselő-testület elrendeli 

mindkét munka közzétételét 

Szentgotthárd Város honlapján.  

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor 

polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete ismét helytörténeti 

pályázatot ír ki diákok és felnőttek 

számára egyaránt. A pályázati 

felhívás elkészítésére, a pályázat 

lebonyolításának koordinálására az 

Önkormányzati és térségi 

erőforrások csoportot kéri fel. 

Határidő:  a felhívás   

     megjelentetésére: 2013. 

     június 30. 

Felelős  :   Huszár Gábor  

      polgármester 

                 dr. Gábor  László Önk. és 

      Térségi Erőforrások v. 
 

99/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Járási Hivatal 

kialakításával kapcsolatban 2012. október 

31-én létrejött megállapodás módosítását 

az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja azzal, hogy a Széll Kálmán tér. 

11. épületben jelen szerződésmódosítással 

átadott további 3 helyiség a továbbiakban 

közös használatú (Közös Önkormányzati 

Hivatal – Járási Hivatal) helyiségként 

működik. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

     Erőforrások v. 

 

100/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

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. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Huszár Gábor 



X. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. MÁJUS 30. 

 12 

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 

 

 

101/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a Hársas-Patak menti Földtulajdonosi 

Közösség által Szentgotthárd Város 

Önkormányzata költségvetési elszámolási 

számlájára fel nem vett haszonbérleti díjak 

címén 2013. évben átutalt 140.842- Ft-ot a 

Brenner Kápolna és a kethelyi temető 

közötti út javítására kerüljön 

felhasználásra.  

 

  Ezen összeg Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2013. évi 

költségvetéséről szóló rendeletében 

módosításként átvezetésre kerül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

  Somorjainé D.Zsuzsanna    

   Pénzügyi vezető 

 

102/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal beszámolóját az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint,  

a vagyonátadási jelentését az Előterjesztés 

2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

             Somorjainé D. Zsuzsanna   

   pénzügyi vezető 

 

103/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását 

és ezzel a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását 2013. július 01. 

hatálybalépéssel, az Előterjesztés 1. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László Önk. és    

    Térségi Erőforrások v. 

 

104/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 269/2012. számú és az 

51/2013. számú képviselő-testületi 

határozatát hatályon kívül helyezi, 

ezzel párhuzamosan a 

Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint, valamint a kiegészítésekkel 

és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  

polgármester 

                         Kovács Tiborné igazgató 

                         Somorjainé D. Zsuzsanna 

Pénzügyi vezető a törzskönyvi 

bejegyzésért 
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 

Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 3. számú melléklet 

szerint, valamint a kiegészítésekkel 

és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

az előterjesztés 4. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  

polgármester 

Sohárné Domiter Edit 

intézményvezető 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

Pénzügyi vezető a 

törzskönyvi bejegyzésért 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Városi 

Gondozási Központ Alapító 

Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 5. számú melléklet 

szerint, valamint a kiegészítésekkel 

és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

az előterjesztés 6. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor   

    polgármester 

Fábián Béláné 

intézményvezető 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

Pénzügyi vezető a 

törzskönyvi bejegyzésért 

  

105/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a mozi üzemeltetésére 

a SZET Szentgotthárdi Kft-vel kötött 

üzemeltetési megállapodást változatlan 

formában fenntartja azzal, hogy az 

üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő 

többletköltség (további  1 fő Vállalkozó 

általi foglalkoztatása) fedezete a SZET 

Szentgotthárdi Kft. belépő jegyek 

eladásából származó bevétele, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a SZET 

Szentgotthárdi Kft. folytasson 

tárgyalásokat a vállalkozóval az 

együttműködést illetően. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Takáts József, SZET Kft.    

      ügyvezető 

 

106/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarlak Község Önkormányzatának 

kérését – hozzájárulás 

gyermekétkeztetéshez - fedezet 

hiányában nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

     Somorjainé D. Zsuzsanna     

     pénzügyi vezető 

 

107/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint a Szentgotthárd 

és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskolát működtető 

önkormányzat támogatja azt a 

kezdeményezést, amely szerint a 

Rábagyarmati Általános Iskola a 

következő tanévtől már a Szentgotthárd és 

Térsége Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

tagintézményeként működik tovább. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

     Erőforrások v. 

108/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Keresztény 

Megmozdulásokért Egyesület kérelmét 100 

000 Ft-tal támogatja azzal, hogy az összeg 

Vadász József,  Virányi Balázs és Dr. 

Haragh László képviselők által felajánlott 

egy havi képviselői tiszteletdíjából és a 

100.000.- Ft-ból még hiányzó összeg a 

polgármesteri keretből  kerüljön 

kifizetésre. Az összeget a Pénzügy a 

számlák bemutatása után átutalja a 

Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Somorjainé D. Zsuzsanna     

   pénzügyi vezető  

Közlésért: Szép Renáta titkársági 

ügyintéző 

 

109/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elvileg egyetért azzal, 

hogy az orvosi ügyeletet ellátók bérezését 

2013. július 01. időponttól meg kell 

emelni. Ehhez – a lakosságszám arányos 

finanszírozás elvet figyelembe véve – 

2013. év II. félévére várhatóan  (1.5 M) Ft 

többlettámogatást biztosít a Rendelőintézet 

Szentgotthárdnak a működési céltartalék 

terhére azzal, hogy a béremelés és az 

ellátás formájának hosszú távon való 

biztosítása érdekében egyeztetni szükséges 

a kistérség önkormányzataival és a 

szeptemberi testületi ülésre a végeleges 

megoldás érdekében előterjesztést kell 

készíteni.  

Határidő: azonnal, egyeztetésre: a júniusi 

rendes testületi ülésig 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Csiszár Judit intézetvezető 

                Somorjainé D. Zsuzsanna  

     Pénzügyi vezető 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi  

     Erőforrások vezető. 

110/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a pályázatírói feladatok 

ellátása kapcsán egyetért azzal, hogy 

kötődjön keretszerződés a pályázatírás 

megvalósítására a SZEt Szentgotthárdi Kft 

és az önkormányzat között. A feladat 

ellátásának forrását meg kell keresni úgy, 

hogy  a SZET Szentgotthárdi Kft . egy fő 

pályázatíró alkalmazását biztosítani tudja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Huszár Gábor poölgármester 

 

111/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Szennyvízelvezetés 

és tisztítás konstrukció” (KEOP-1.2.0/09-

11) című pályázat (Máriaújfalui 

szennyvízhálózat építésez)  önkormányzati 

projektrészének megvalósításához 

szükséges önrészt -18.791.983,- Ft- a 

fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

     Dr. Takács Adrienn pályázati 

     referens 

 

112/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a VASIVÍZ Zrt. 

vezérigazgatójának kérelméről a 

következő döntést hozza: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

a VASIVÍZ Zrt-től kapott 

osztalékból 10 412 810 forintot 

biztosít a Szombathelyi Uszoda és 

Termálfürdő működéséhez azzal, 

hogy a szükséges szerződés csak 

akkor írható alá és az összeg csak 

akkor utalható át, ha  
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- Szombathely Város 

Önkormányzata is a VASIVÍZ 

ZRT-től kapott osztalékának 

teljes összegét ugyanerre a célra 

fordítja és az összeget 

ténylegesen átutalja, továbbá 

- a VASIVÍZ Zrt. vállalja, hogy a 

jelen határozattal számára 

átadott szentgotthárdi osztalék 

összegével megegyező 

mértékben hozzájárul 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata egyes pályázati 

projektjeinek megvalósításához - 

ehhez a megfelelő garanciát ad. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

113/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd város Önkormányzata 

Képviselő-testülete, a korábban már 

meghozott döntéseit megerősítve, és azon 

túlmutatva kinyilvánítja, hogy megismerte 

az Eurocities Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési 

csoportosulás létrehozásáról szóló 

egyezményt, valamint Eurocities Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési csoportosulás 

alapszabályát.  

A Képviselő-testület a fenti 

dokumentumok ismeretében hozzájárul 

ahhoz, hogy Szentgotthárd város 

Önkormányzata az egyezmény-és az 

alapszabály-javaslat szerinti európai 

területi társulásban részt vegyen. 

Szentgotthárd város Önkormányzata 

kinyilvánítja azon akaratát, hogy az 

európai területi társulásban tagként részt 

kíván venni. Ennek első lépéseként az 

Önkormányzat elfogadja az általa 

megismert, az 1. pontban körülírt 

dokumentumokat, és felhatalmazza a 

polgármestert azok aláírására, és vállalja, 

hogy a tagsággal együtt járó 

kötelezettségeket (pl. tagdíj fizetés) 

teljesíti, a pénzügyi kötelezettségeket éves 

költségvetésében megtervezi.  

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

114/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

090/65 hrsz-ú, 3444 m2 területű, kivett rét 

művelési ágú ingatlanban lévő 7/24 

tulajdoni részarányát Fodor József 

Zsigmondné (sz. név: Mikos Éva Mária, 

an.: Kóczán Magdolna), 8420 Zirc, 

Alkotmány u. 41/B. sz. alatti lakos részére 

értékesíti. Az eladási ár: 71.136.- Ft. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és 

annak Földhivatalnál történő átvezetése a 

vevő feladata és az ezzel felmerült költség 

is a vevőt terheli.   

Az adásvételi szerződés megkötésének és 

a vételár megfizetésének határideje: A 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a 

magyar államot megillető elővásárlási 

jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a 

magyar állam nem él az elővásárlási 

jogával) követően megküldött értesítés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

A határidő elmulasztása jogvesztő 

 

Határidő :a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

115/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 

484/44 hrszú, 7069 m
2
 alapterületű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlanból kiméretésre kerülő, 

jóváhagyott területrészt  1500 Ft/m2 

(mely Áfa-t nem tartalmaz) áron értékesíti  

A területrész vásárlását kezdeményező 

félnek a határozat közlését követő 15 
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napon belül nyilatkozni kell arról, ha az 

alábbi feltételek alapján továbbra is 

fenntartja a vételi szándékát. Ebben az 

esetben  a szentgotthárdi 484/44 hrsz-ú 

ingatlan megosztását meg kell rendelhetni. 

A vevő fél feladata, kötelezettségei a 

szerződéskötés kapcsán: 

- az értékesítésre kerülő ingatlanrészen 

jelenleg haladó kb. 40X40 cm-es 

betonlapokból lerakott járdát át kell 

helyezni, a Kertvárosi úti járda 

nyomvonalában földfeltöltést is el kell 

végezni - valamint a járda csatlakozásának 

nyomvonalában a Kertvárosi úton a padkát 

le kell süllyeszteni. Ennek elkészítése a 

vevő feladata és költsége; a munka 

elvégzése előtt a Városüzemeltetéssel 

egyeztetni kell. 

- A vételáron felül az értékbecslés 

költsége és a telekalakítással járó összes 

költség (változási vázrajzok 

elkészítésének költsége, tulajdoni lap, 

térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés 

költsége) a fent megállapított áron felül a 

vevő felet terheli, ill. annak értéke az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 

(II.1.) önkormányzati rendelet alapján 

történő értékesítéskor a vételár részét 

fogja képezni.  

Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő 

feladata, az ezzel járó ügyvédi és 

Földhivatali átvezetés költsége a vevő 

felet terheli. A képviselő-testület 

egyidejűleg a korábban ugyanezen ügylet 

kapcsán meghozott 253/2012. számú 

határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

116/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy az Önkormányzat által meghirdetett 

Közösségi kertek program keretében a 

Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe adás alapján a 

szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan megkötött 

Haszonkölcsön szerződésben a 

haszonkölcsönbe vevő felek közé Murányi 

Lajos 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. sz. 

alatti lakos felvételre kerüljön. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

 

117/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete A „Szentgotthárd, 

József A. u. 30. alatt lakások vásárlása” 

című előterjesztésnél nem hoz döntést -  

kéri, hogy a júniusi testületi ülésre ez az 

előterjesztés kiegészítve az ingatlanra 

korábban megkötött szerződéssel 

kapcsolatos információkkal  kerüljön a 

testület elé. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

118/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint a Szentgotthárd 

Kossuth L. u. 7. számú, 38. hrsz-ú ingatlan 

(Művelődési Ház) tulajdonosa az ingatlan 

kerthelyiségében levő ú.n. „szaletlik” 

bontását szükségesnek tartja azzal, hogy a 

déli és a keleti telekhatár mentén a 

meglévő kerítéssel azonos kialakítású 

kerítést meg kell építeni.   

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési 

      vezető 

 

 

119/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 

1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/13 hrsz-ú, 10 

m2 alapterületű garázst bérbeadásra 

meghirdeti. Bérleti díj: havi 3.985.-Ft 

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. 

június 13. A bérleti szerződés időtartama 

határozatlan, 3 hónap felmondási 

határidővel.  

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) 

megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2013. júniusi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon 

kell közzétenni.  

 

Határidő: a meghirdetésre  azonnal, döntés 

     előkészítése: következő testületi 

      ülés 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

 

 

120/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd, 

Szentgotthárd, Széll K. tér 17. szám 

alatti, szentgotthárdi 30/A/1 hrsz-ú 

ingatlanban lévő 35 m
2
-es üzlethelyiségre 

vonatkozó Real-Sys Bt.-vel (9970 

Szentgotthárd, Kethelyi u. 21. képv.: Cser 

Tamás beltag, cjsz.: 18-06-105078, 

adószám: 21583139-2-18) fennálló bérleti 

szerződés módosuljon és a bérlő a jelenlegi 

Real-Sys Bt. helyett a Real-Sys Plusz KFT. 

(2030 Érd, Madách Imre u. 8/A. ép. 1. 

cjsz.: 13-09-163405, adósz.: 24305110-2-

13, képviseli: Cser Tamás ügyvezető) 

legyen. 

 

Határidő a közlésre azonnal,  1. pontban a 

     Szerződés módosítására : 2013.    

     06.15. 

Felelős : Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

121/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

településfejlesztő Kft. 2012. évi számviteli 

törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és 

egyben hozzájárul a 2012. évi 73 ezer 

forint mérlegszerinti nyereség 

eredménytartalékba történő helyezéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Takáts József ügyvezető 

 

122/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Gotthard-Therm 

Kft. tartozásaiból Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 30 millió forint 

összegű tartozást (működési költséget) 

átvállaljon a Támogatási Szerződés 

módosítása után. 

 

2./Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

ezzel egyidejűleg a 87/2013. számú 

határozatát visszavonja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal; a 

tartozásátvállalási megállapodások 

megkötésére folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

          Dr  Simon Margit ügyvezető 

          igazgató 

 

123/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat 2012. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját 

69 940 000 Ft mérlegfőösszeggel és – 

6 722 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel 

elfogadja. A képviselő-testület úgy 

határoz, hogy az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat a 6 722 000 Ft 

veszteséggel csökkentse az 
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eredménytartalékot, a 2 865 000 Ft negatív 

társasági adóalapot határolja el.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

   Vass József ügyvezető igazgató 

 

124/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

hivatalos kapcsolatfelvétel történjen 

Szentgotthárd város önkormányzata és 

Máriapócs város önkormányzata között, 

melynek elsődleges célja a vallási turizmus 

területén történő együttműködés. A 

képviselő- testület felhatalmazza a 

polgármestert az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

125/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „ A Vizuális 

Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati 

felhívása” című pályázati dokumentáció 

elkészíttetésére felhatalmazza a 

Polgármestert azzal, hogy annak 

költségeire a pályázati támogatás nyújtson 

fedezetet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

     Dr. Takács Adrienn pályázati 

     referens 

 

126/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Őrség Határok 

Nélkül Leader Egyesület 2013. évi 

tagdíjára 150.000,- forintot hagy jóvá a 

működési céltartalék terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna  

     Pénzügyi vezető 
 

 

 

 

 

 

 

 


