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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

8/2013. (III. 28.)   Önkormányzati rendelet  

    A helyben központosított közbeszerzésekről   3. 

    szóló 7/2011. (II.24.) önkormányzati  

    rendelet  módosításáról 

    

9/2012. (III. 28.) Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi   4. 

    költségvetéséről szóló 7/2012. (III.1.)  önkormányzati  

                                                rendelet módosításáról 

 

10/2012. (III. 28.Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzatának a   9. 

     szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról  

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

    módosításáról. 

 

11/2012. (III. 28.) Önkormányzati rendelet  

    A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29)    13. 

    önkormányzati rendelet    módosításáról  

 

12/2012. (III. 28.) Önkormányzati rendelet  

    A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995.    15. 

    (IV.27.) önkormányzati rendelet  módosításáról 

 

13/2012. (III. 28.) Önkormányzati rendelet  

    Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti 15. 

    és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről  

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

49/2013. (III. 28.)             Az Önkormányzat és a civil szervezetek    16. 

    együttműködése – beszámoló a 2012. évi  

       munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2013. évben. 
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50/2013. (III. 28.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi   16.

    Külkapcsolati terve, külkapcsolatok várható bővülése.  

    A 2012. évi külkapcsolatok tapasztalatai. 

    A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, 

     pályázati lehetőségek. A közvetlenül a szlovén  

    illetve az osztrák oldali területekkel való  

    kapcsolatok új lehetőségeinek áttekintése. 

 

51/2013. (III. 28.)  A SZEOB Alapító Okiratának módosítása.   16. 

 

52/2013. (III. 28.)  A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának   17.

    meghatározása. 

 

53/2013. (III. 28.)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális   17. 

    ellátások 2013. évi díjai. 

 

54/2013. (III. 28.)  Az idegenforgalmi feladatok ellátása.  

 

55/2013. (III. 28.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár és     18. 

    Múzeum kérelme Nemzeti Kulturális Alap  

          Közgyűjteményi Kollégium pályázaton való részvételre. 

 

56/2013. (III. 28.)  Belső ellenőri jelentés: A 2012. évi normatív állami                            

                                                hozzájárulások  elszámolásának ellenőrzése.  18.

      

 

57/2013. (III. 28.)  A 2013. évi közbeszerzési terv, közbeszerzési  18. 

    szabályzat módosítása.  

 

58/2013. (III. 28.)  Közösségi kert program keretében     19. 

    haszonkölcsön szerződésekhez  

    hozzájárulás.  

 

59/2013. (III. 28.)  Nyilatkozat a kethelyi volt határőr     19. 

    laktanya átvételi szándékáról. 

 
60/2013. (III. 28.)  Szentgotthárdi 2410.hrsz-ú, természetben    19. 

    Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz.  

          alatti ingatlan értékesítése. 

 

61/2013. (III. 28.)  Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat   20. 

    kérelme. 

62/2013. (III. 28.)  A Gotthárd-Therm kft kérelme    20. 

 

 

63/2013. (III. 28.)  VasiVíz Zrt. Felügyelő Bizottságába    20. 

    tag delegálása 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2013.(III.28.) önkormányzati  rendelete 

A helyben központosított közbeszerzésekről 

szóló 7/2011. (II.24.) önkormányzati 

rendelet  módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében,  és a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt) 23. § (5) 

bekezdésének felhatalmazása alapján a 

következő rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ A központosított közbeszerzésekről 

szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban Rendelet) 

Preambuluma a következők szerint 

módosul: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében,  és a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt) 23. § (5) 

bekezdésének felhatalmazása alapján a 

következő rendeletet alkotja:” 

 

 

2.§ A 2.§ (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„A rendszerben részt vevő szervezetek az 

alábbiakban felsorolt költségvetési 

szervek: 

 

Szentgotthárdi 
Közös 

Önkormányzati 

Hivatal  

 

9970 
Szentgotthá

rd, Széll 

Kálmán tér 

11. 

6
. 

§ 

(

1

) 

b

e

k

. 

b

) 

Rendelőintézet 

Szentgotthárd 

 

9970 

Szentgotthá

rd, Hunyadi 

u. 18. 

6. § (1) 

bek. b) 

Móra 

Fere

nc 

Váro

si 

Köny

vtár 

és 

Múz

eum 

 

9970 

Szentgotthá

rd, Széll 

Kálmán tér 

2. 

6. § (1) 

bek. b) 

 

 

 

 

3.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata 

ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 

szervezetként (továbbiakban feljogosított 

szervezet) a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt jelöli ki. A jegyző 

jogosult a rendelet hatályba lépését követő 

öt munkanapon belül kijelölni azon 

személy(eke)t, akik a rendszer 

működtetéséért felelősek” 

 

(2)  A Rendelet 4.§ (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A feljogosított szervezet e tevékenysége 

keretében a közbeszerzések szakszerű 

lebonyolítása érdekében a felhívás és 

dokumentáció előkészítésébe, illetőleg – 

választása szerint – a közbeszerzési eljárás 

további lefolytatásába a Közbeszerzések 

Tanácsa által vezetett névjegyzékben 
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szereplő, hivatalos közbeszerzési 

tanácsadót jogosult bevonni.” 

 

 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszíti.  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2013.(III .28.) önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetéséről szóló 

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

módosításáról 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

szakasz (1) bek. a) pontja, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 

valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv.  bekezdésben foglalt 

feladatkörében eljárva a következők szerint 

rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetésről szóló 7/2012. (III.1.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: 

Rendelet/ 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszege 2.489.610,3 e/Ft-

ban, azaz Kettőmilliárd–

négyszáznyolcvankilencmillió -

hatszáztízezer háromszáz forint, 

b) bevételi főösszege 2.128.971,3 e/Ft 

azaz Kettőmilliárd-

százhuszonnyolcmillió-

kilencszázhetvenegyezer háromszáz 

forint,  

c) hiányát 360.639 e/Ft-ban, azaz 

Háromszázhatvanmillió-

hatszázharminckilencezer forint. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevétek összege: 67.220 e/Ft, 

melyből 

a)működési pénzmaradvány:       

44.848 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 

22.372 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban 

meghatározott költségvetési hiány belső 

finanszírozását meghaladó külső 

finanszírozást szolgáló hitelek összege: 

293.419 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:     103.379 

e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:190.040 

e/Ft”. 

 

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

rendelkezés lép: 

 

„4.§ (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésben 

meghatározott bevételi főösszeg forrásai 

és azok összegei - a Rendelet 2. és 5. 

mellékletében részletezettek alapján a (2) 

– (8) bekezdésben foglaltak szerint 

alakulnak.  

(2) Működési bevételek  

   1.596.557,3 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek: 

   143.950 e/Ft,  

aa) III. Béla Szakképző Iskola 

 25.325 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet  

 21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár

   1.605 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal  

 24.911 e/Ft, 

ae) Önkormányzat   

 70.528 e/Ft 
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b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele  959.037 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók 

 

 8

43.500 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók 

 

 1

14.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok 

 

     

1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:  

   282.740,3 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások 

  230.346 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok 

      3.751,5 e/Ft, 

cc) normatív kötött felh. támogatások

    36.370 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás 

     12.272,8 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek: 

 

 

 2

10.830 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel               

180.575 e/Ft,  

db) működési c. pénze. átvét.államh. 

kívülről  30 255 e/Ft, 

dc) előző évi költségvetési kieg. 

visszatér.           0 e/Ft; 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

   532.414 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek  126.500 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak 

ért.   74.600 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és 

tőkej. b. 16.900 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei

    35.000 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások 

   303.045 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési 

célú     3.045 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások 

  300.000 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek

   102.869 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel

  88.326 e/Ft 

cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. 

kívülről 14.543 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., 

igénybevét.           0 e/Ft 

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

kívülről           0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

  2.128.971,3 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek 67.220 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány 

igénybevétele:    67.220 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány 

     44.848 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány 

      22.372 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső 

finanszírozását meghaladó összes külső 

finanszírozási bevétel 293.419 e/Ft, 

hitelek felvétel és kötvénykibocsátás 

bevételei 293.419 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel 

felvétele 103.379 e/Ft,  

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel 

felvétele 169.182 e/Ft,  

c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel 

felvétele 20.858 e/Ft,  

(8) Finanszírozási bevételek összesen:

   360.639 e/Ft” 

 

 

 

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

rendelkezés lép: 
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„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kiadási 

főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra

    1.497.001,5 e/Ft-ot, 

ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola 

működési kiadás      269.024,2 

e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás

       187.151 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár 

működési kiadás       49.129 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei 

működési kiadás     350.220 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési 

kiadás      303.553 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás

       308.961,3 e/Ft 

ag) folyószámla-hitel kamat 

         19.395 e/Ft, 

ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat

           1.000 e/Ft, 

ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, 

fordított Áfa          8.568 

e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra

       281.878 e/Ft-ot, 

ebből 

ba) beruházási kiadások  

         77.771 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások  

         64.063 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás  

        133.044 e/Ft; 

    bd) befektetési célú részesedések

           7.000 e/Ft 

c) támogatások kölcsönök nyújtására

        159.022 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön  

         28.641 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön  

        130.381 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

        342.364,8 e/Ft-

ot,ebből 

da) általános tartalék  

           1.449 e/Ft, 

db) Működési céltartalék  

          18.470,8 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék  

        322.445 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre    

       209.344 e/Ft-ot, 

ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés

       206.289 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés

           3.055 e/Ft; 

határoz meg.” 

 

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

rendelkezés lép: 
 

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő 

kiadási előirányzaton belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a) személyi juttatások előirányzata 

             414.070 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata            107.967 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata 

             508.544 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra 

   456.788,5 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 

   360.613 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 

államh. kívülre     42.990 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás

     53.185,5 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai 

előirányzata                9.632 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata 

összesen:         1.497.001,5 e/Ft. 

 

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

előirányzaton belül intézményenként és 

az Önkormányzat esetén a  kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola 

  269.024,2 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata

 140.307 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.

   36.546 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata

   82.241,2 e/Ft, 
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ad) egyéb működési kiadás 

előirányzata       333 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása 

előirányz.   9.597 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet   

   187.151 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata

    82.002 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.

    21.164 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata

    83.985 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár 

     49.129 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata

    21.301 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.

      5.481 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata

    22.347 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás 

Intézményei  350.220 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás

   350.220 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal  

  303.553 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata

 167.558 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.

   43.355 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata

   92.640 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat   

  308.961,3 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata

     2.902 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir.

     1 421 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata 

 198.367,8 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás előirányz.    

106.235,5 e/Ft, 

fe) ellátottak pénzbeli juttatása 

előirányz.        35 e/Ft; 

 

g) folyószámla-hitel kamat  

        19.395 e/Ft, 

h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat

          1.000 e/Ft, 

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

          8.568 e/Ft 

 

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

előirányzaton belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 

nem tervezett kiadásokra általános 

tartalékot képez 1.449 e/Ft összegben, 

melyből 

aa) a polgármester kerete       449 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap             1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék                   0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot 

képez  340.915,8 e/Ft összegben, 

az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  

     18.470,8 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   

    322.445 e/Ft. 

 

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

működési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes 

tankönyvellátás                  0 

e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga 

       0 

e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás 

hozzájárulás   

   0 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás 

hozzájárulás           0 

e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési 

feladatok            0 

e/Ft; 

b) Civil alap    

           56 

e/Ft, 
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c) pályázati alap működési  

              0 

e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft 

feletti javítások           0 

e/Ft, 

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

rendezvénykeret               0 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap  

             

1.000 e/Ft, 

g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet

              

0e/Ft 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati 

önrész    

          0e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített 

keret             0 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon 

Átnyúló Együttműködési program, 

utófinanszírozott pályázat 

ja) Önkormányzat   

              

0 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ 

              

0 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi alap  

              

0 e/Ft. 

l) Rendelőintézet – szem.juttatás 

nyugdíjazás             

0 e/Ft 

m) közcélú foglalkoztatás dologi 

kiadásokra              

0 e/Ft, 

n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi 

kompenzáció (előleg)        

38,8 e/Ft 

o.) Intézményfinanszírozások zárolt 

összege     

17.376 e/Ft 

 

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

fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) NYDOP-5.1.1 szeob felújítási önrész 

(277/2011.)      

1.150 e/Ft, 

b) pályázati alap   

        

1.407 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény 

kezességvállalás   

           0 e/Ft, 

d)Hársas tó strandhoz szennyvízelv, 

zuhanyzó, WC kial (269/2011)     

3.500 e/Ft, 

e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet 

tetőtér beépítés önr. (187/2011)     

1.223 e/Ft. 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i 

szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)

    64.882 e/Ft 

g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás 

pályázati önrész (28/2012) 

      2.000 e/Ft 

h.) Ffa. ivóvízmin.jav. önerő pályázaton 

elnyert támogatás       3.045 e/Ft 

i.) 1613/2012.(XII.18) Kormány 

határozat támogatás  

  245.238 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 340.915,8 

e/Ft felhasználása a következők szerint 

történik: 

a) a (4) bekezdés a) pont a központi 

támogatás finanszírozásakor, 

b) a (4) bekezdés b), f), g) és k) pont, 

valamint az (5) bekezdés c) pont 

testületi döntés alapján, 

c) a (4) bekezdés c), és h) pont, valamint 

az (5) bekezdés a), b), d), e), f) és g) 

pont a pályázat elnyerését követően, 

vagy testületi döntés. 

d) a (4) bekezdés d),i) és j) pont és m) 

pont a számla esedékességekor, 

e) a (4) bekezdés e) pont a rendezvényt 

követően, 

f) a (4) bekezdés l) pont a nyugdíjazás 

esetén, vagy testületi döntés. 

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

(5) bekezdés h.), i.) pont 2013. évi 

költségvetés. 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„7.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az állami 
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költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy 

népességszámhoz kötődően, illetve kötött 

felhasználással összesen 282.218,3 e/Ft 

normatív állami támogatásban részesül, a 

szociális juttatásokhoz kapcsolódóan 

tervezhető normatív kötött felhasználású 

támogatás 32.491 e/Ft. Központosított 

előirányzatok 3.751,5 e/Ft. Egyéb 

központi támogatás 11.750,8 e/Ft „ 

 

6.§ A Rendelet 8.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

 „8.§ A nem költségvetési szervek útján 

ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a 

források a következők:   

a) kommunális feladatok (közterület 

tisztítás, parkfenntartás) ellátása – 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat: 

30.600 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület: 31.627 e/Ft.” 

 

7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő 

napon lép hatályba és a 

hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2013. ( III.28.) önkormányzati  

rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a szilárd hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló 

41/2002. /XI.29./önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2002. számú 

/XI.29./önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) bevezetőjét az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Ht.) és az 1995. 
évi LXII. törvény alapján a természeti 
környezet védelme, és a település 
tisztaságának biztosítása érdekében a város 
területén a települési szilárd és folyékony 
hulladék gyűjtésével, elszállításával és 
ártalmatlanításával, valamint az ehhez 
kapcsolódó díjakkal kapcsolatosan az 
alábbiakat rendeli el. 

 

2.§ (1) A R. 2. § -a az alábbiak szerint 

szerint módosul: 

„2.§ (1) Települési hulladék: a Ht. 

2. § (1) bekezdés 43. pontjában 

meghatározott hulladék (a 

háztartási és a háztartási 

hulladékhoz hasonló szilárd 

hulladék);  

(2) Háztartási hulladék: a Ht. 2. § 

(1) bekezdés 21. pontjában 

meghatározott hulladék (a 

háztartásokban képződő vegyes, 

elkülönítetten gyűjtött, valamint 

nagydarabos hulladék, ideértve a 

lakásokban, lakóingatlanokban, a 

pihenés, üdülés céljára használt 

helyiségekben, valamint a 

lakóházak közös használatú 

helyiségeiben és területein képződő 

hulladékot);  

(3) Háztartási hulladékhoz hasonló 

hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 

22. pontjában meghatározott 

hulladék (az a vegyes, illetve 

elkülönítetten gyűjtött hulladék, 

amely a háztartásokon kívül 

képződik, és jellegében, 

összetételében a háztartási 

hulladékhoz hasonló).  

(4) Közszolgáltatást végző 

szervezet: Müllex Közszolgáltató 

Kft. (9784 Harasztifalu, 

Nyárfasor)” 

(5) Természetes személy: 

Szentgotthárdon állandó, vagy 

ideiglenes lakással rendelkező 

személy, a 24 órát meghaladóan 

idegenforgalmi, vagy 

munkavállalási céllal a városban 
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tartózkodó, a városban albérlőként 

tartózkodó személy. 

(6) Jogi személy: a városban 

telephellyel rendelkező önálló jogi 

személy. 

(7) Jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet: a városban 

telephellyel rendelkező nem jogi 

személyiségű szerv vagy szervezet. 

(8) Építési-bontási hulladék: a Ht. 

2. § (1) bekezdés 10. pontjában 

meghatározott hulladék (az a 

hulladék, amely az épített 

környezet alakításáról és 

védelméről szóló törvény szerinti 

építési tevékenységből származó 

hulladék) 

(9) Tömbházas övezet: A több 

lakást tartalmazó közös 

hulladékgyűjtő edényeket használó 

társasházi, szövetkezeti, stb. 2 

számú melléklet szerinti ingatlanok 

(10) Elkülönített (szelektív) 

gyűjtés: a Ht. 2. § (1) bekezdés 5. 

pontjában meghatározott gyűjtés 

(olyan gyűjtés, amelynek során a 

hulladékáramot a hulladékfajtája és 

jellege szerint elkülönítik, lehetővé 

téve annak egyedi módon történő 

kezelését) 

(11) Sárga színű zsákos szelektív 

gyűjtés: az elkülönítetten 

(szelektíven) gyűjtött 

hulladékoknak a közszolgáltató 

által biztosított sárga színű 

zsákokban történő elkülönített 

gyűjtése 

(12) Emelt szintű szelektív gyűjtés 

(szuper szelektív gyűjtés): A 

közszolgáltatóval kötött külön 

szerződés alapján a családi házas 

övezetben végzett frakciónkénti 

szelektív gyűjtés. 

 

 

3.§ A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„3. § (1) A város területén a hulladék 

gyűjtését az erre a célra rendszeresített 

gyűjtő edényekben, és  -zsákokban kell 

megoldani a rendeletben meghatározott 

módon” 

 

 

4.§ A R. 3. § (3) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„3.§ (3) A 2. melléklet szerinti közös 

gyűjtő edényeket használó tömbházaknál  

elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött 

hulladékok összegyűjtésére szolgáló 

tárolóedény csoportot elsősorban a 

tömbházak területén kell elhelyezni. 

Amennyiben ez nem lehetséges, továbbá 

az elkülönítetten gyűjtött üveghulladék 

esetén a közterületen erre a célra 

megfelelően kialakított – a gyalogos és 

közúti forgalmat, vagy más funkciót nem 

zavaró módon-tároló helyeken 

(hulladékgyűjtő szigetek) lehet letelepíteni. 

Ennek részletes szabályait a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 

22/2001.(VI.28.)önkormányzati .rendelet 

2/A. §-a tartalmazza.” 

 

 

5.§ A R. 3. § (7) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„3.§ (7) Családi házas ingatlanoknál 
a közszolgáltatónak háztartásonként 
biztosítani kell 1 db 80 l-es, vagy 120 
l-es vegyes hulladék-gyűjtőt, 1 db 
120 l-es biohulladékgyűjtőt, évente a 
mindenkori gyűjtési gyakoriságnak 
megfelelő darabszámú min. 65 cm x 
95 cm méretű, vagy ennek megfelelő 
űrtartalmú összehúzható sárga 
színű szelektív hulladékgyűjtő 
zsákot , illetve 1 db 5 l-es speciális, 
zárható olajgyűjtő kannát.” 
 

6.§ A R. 3. § -a az alábbi (8) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„3.§ (8) A R. 2. melléklete szerinti 
közös gyűjtő edényeket használó 
tömbházaknál a közszolgáltatónak 
biztosítania kell a lakóközösség 
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igényeinek megfelelő darabszámú 
vegyes hulladékgyűjtőt, amely 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” 
 

7.§ A R. 3. § -a az alábbi (9) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„(9) A sárga színű szelektív gyűjtő 
zsákokat a közszolgáltató köteles 
lehetőleg a begyűjtés napján kitett 
zsákok begyűjtésekor a lakóháznál 
elhelyezni továbbá köteles a 
szelektív gyűjtő zsákokat 
folyamatosan a lakosság számára 
az önkormányzati hivatal és az 
önkormányzati városgazdálkodási 
ügyekkel is foglalkozó szervezeténél 
is elérhetővé tenni.” 
8.§ A R. az alábbi 3/A §-sal egészül ki:  

„3/A. §  A Ht. 39. § (5) bekezdés alapján a 

város területén az ingatlanokon keletkező 

papír-, fém-, üveg-, műanyag-, italos 

kartondoboz csomagolási hulladékot, 

illetve a komposztálható szerves (bio) 

hulladékot, valamint a használt sütőolaj-, 

illetve  -zsiradék hulladékot az ingatlan 

tulajdonosa, bérlője, használója köteles 

elkülönítetten gyűjteni. Az ingatlanokon 

elkülönítetten gyűjtött hulladékot, a 

komposztálható hulladék kivételével a 

közszolgáltató által biztosított sárga színű 

szelektív gyűjtőzsákokba, illetve a 

tömbházaknál a környezetükben 

kihelyezett szelektív gyűjtő konténerekben 

kell elhelyezni. A családi házas övezetű 

ingatlanokon keletkező biohulladékot 

komposztálni kell és csak a nehezen 

komposztálódó, illetve komposztra nem 

tehető biohulladékot (nagyobb faágak, 

gallyak, diófa levél, ételmaradék, csont 

stb.) kerülhet a bio hulladékgyűjtőbe. A 

biohulladékot elsősorban az önkormányzat 

által családi házanként rendelkezésre 

bocsátott komposztáló edényben kell 

komposztálni.” 

 

9.§ A R. 4. § (2) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 
„4.§ (2) A hulladékgyűjtő edényzetet 
továbbá a szelektív gyűjtőzsákokat 
csak a szállítási napon szabad a 
közterületre kihelyezni úgy, hogy az 
a közlekedést ne akadályozza, 
biztonságát ne veszélyeztesse. 
 

 

10.§ A R. 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„4.§ (6) Vegyes hulladék szállítása családi 

házas övezetben kéthetente, tömbházaknál 

heti egy alkalommal, a komposztálható 

hulladék elszállítása heti egy alkalommal, 

az elkülönítetten gyűjtött csomagolási 

hulladék szállítása családi házas övezetben 

(sárga zsákos gyűjtés) kéthetente, a 

tömbházaknál heti egy alkalommal, a 

tégelyben gyűjtött használt sütőolaj 

elszállítása pedig havonta egy alkalommal 

történik. Lomtalanítás évente egy 

alkalommal tavasszal történik.” 

 

11.§ A R. 4. §-a az alábbi (7) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„4.§ (7) A normál nyomtávú és 

össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművel 

meg nem közelíthető jelen rendelet 3. 

mellékletében meghatározott utcákban 

kisteherautóval történő házhoz menő 

zsákos gyűjtéssel történhet a 

hulladékkezelés, a sárga zsákos szelektív 

gyűjtést ezeknél az ingatlanoknál is 

biztosítani kell; 

 

12. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul:  

„6. § (1) Építési-bontási hulladékok 

gyűjtését és kezelését csak engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelő végezheti. 

12.§ (2) A R. 6.§ (2) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul 



X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. MÁRCIUS 28. 

 12 

„6.§ (2) A lakossági körben keletkező 

építési-bontási törmelék elhelyezése a 

Müllex Közszolgáltató Kft. (9784 

Harasztifalu, Nyárfasor) útján történhet.” 

13. § A R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

„7. § (2) Hulladék elégetése tilos.” 

14.§ (1) A R. 8. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

„8.§ (1) A közszolgáltatási díj 

megállapításának alapja a vegyes hulladék 

gyűjtésére szolgáló edényzet egyszeri 

ürítési díja és a díjfizetési időszak, 

valamint az önkormányzati rendeletben 

szabályozott edényzet ürítéseinek a száma, 

amelyre felszámítandó a mindenkori 

általános forgalmi adó.” 

14.§ (2) A R. 8. § (2) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

„8.§ (2) A családi házas ingatlanoknál a 

közszolgáltatási díjnak, a vegyes hulladék 

elhelyezésére szolgáló edényméretek - 80 / 

120 l-es konténerek - egyszeri ürítési 

díjának tartalmaznia kell valamennyi 

szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 

(vegyes-, bio-, sárga zsákos szelektív- és a 

használt sütőolaj hulladék, illetve a 

lomtalanítás, valamint a szükséges 

edényzet és zsákok) költségét. A vegyes 

hulladék ürítése kéthetente, évente 26 

alkalommal történik 

14.§ (3) A R. 8. § (3) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

„8.§ (3) A közszolgáltatási díj fizetése alól 

senki sem vonhatja ki magát az 

összegyűjtött hulladék mennyiségére, a 

hulladék más irányú hasznosítására, illetve 

arra való hivatkozással, hogy a 

szolgáltatást nem veszi igénybe.” 

 

14.§ (4) A R. 8.§(4) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

8.§ (4) A tömbházas ingatlanoknál 

a közszolgáltatási díjnak,  a vegyes 

hulladék elhelyezésére szolgáló 

edényméretek - 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” 

15.§ (1) A R.8.§-a az alábbi szövegezésű 

(5) bekezdéssel egészül ki:  

 „8.§ (5) A többlet hulladék 

elhelyezésére szolgáló 

hulladékgyűjtő zsák egyszeri 

díjának tartalmaznia kell a hulladék 

begyűjtésének és az ártalmatlanító-

helyre történő elszállításának, 

valamint a benne lévő hulladék 

kezelésének, a zsák előállításának, 

forgalmazásának költségeit is” 

15.§ (2)  A R.8.§-a az alábbi szövegezésű 

(6) bekezdéssel egészül ki:  

 „8.§ (6) A díj megváltoztatásának 

kezdeményezésére évente egy 

alkalommal kerülhet sor a Ht., 

illetve e törvény felhatalmazása 

lapján alkotott mindenkor hatályos 

végrehajtási rendeletek és jelen 

rendelet előírásainak figyelembe 

vételével.” 

15.§ (3)  A R.8.§-a az alábbi szövegezésű 

(7) bekezdéssel egészül ki:  

„8.§ (7) Az üdülőként 

nyilvántartott, valamint az 

időlegesen használt ingatlannal 

rendelkező tulajdonosok esetében a 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás díja az állandó 

lakóingatlan tulajdonosára 

meghatározott díj 75%-a  

 

16.§ A R. az alábbi 10/B. §-al egészül ki: 

„10/B. § A Szolgáltató külön szerződést 

köt azokkal, akik a sárga zsákos szelektív 

hulladékgyűjtés emelt szintjét vállalják 

(szuper szelektív gyűjtés). A szuper 



X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. MÁRCIUS 28. 

 13 

szelektív gyűjtésre kötött megállapodásban 

a családi házas övezetben élők vállalják a 

vegyes hulladék további szelektálását 

legalább úgy, hogy külön zsákban gyűjtik a 

műanyag hulladékot, a papír hulladékot, az 

üveg hulladékot és a fém hulladékot, 

amelyet a Szolgáltató a külön 

megállapodásban rögzített időben szállít el. 

A szuper szelektálást vállalóknak a 

Szolgáltató köteles a hulladékszállítási 

díjból a közszolgáltatási szerződésben 

vállalt mértékű  hulladékszállítási díj 

kedvezményt biztosítani” 

 

17.§ (1) A R. 11. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„11.§ (1) A közszolgáltató a jelen 

rendelet alapján a szolgáltatást 

igénybe vételére kötelezettel, 

családi házas övezetben a 

háztartásokkal külön-külön, 

tömbházas övezetben 

tömbházanként szerződést köt. A 

számlázás negyedévenként történik, 

lehetőség van havonkénti fizetésre 

is. A tömbházaknál 

tömbházankénti, a ténylegesen 

igénybe vett edényméretek utáni 

számlázás történhet. Nyilvántartja a 

díjfizetésre kötelezetteket és 

gondoskodik a hulladékszállítási 

díjak beszedéséről.” 

17.§ (2) A R. 11. § (2) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

„11.§ (2) A befizetési határidő 

elmulasztása esetén a 

közszolgáltató a Ptk. szerinti 

pótlékot számolhat fel. Az elmaradt 

befizetéseket a Ht. 52. §-a alapján 

adók módjára behajtandó 

köztartozásnak minősülnek.” 

 

18.§ A R. 11. §-a az alábbi (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

„11.§ (4) A Közszolgáltatónak kell 

gondoskodnia arról, hogy az 

ingatlantulajdonosok (fogyasztók) 

közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézési 

feladatokat legalább havonta egy 

alkalommal Szentgotthárd Város területén  

az önkormányzattal egyeztetve 

intézhessék. A fentiek mellett a 

Közszolgáltató köteles az 

ingatlantulajdonosok tájékoztatására, 

esetleges panaszaik felvételére 

munkanapokon telefonos elérhetőséggel és 

elektronikus postacímmel rendelkező 

ügyfélszolgálatot biztosítani.”  

19.§ A R. 1. melléklete helyébe e 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

20.§ A R. az e rendelet 2. melléklete 

szerinti  2. melléklettel egészül ki. 

 

21.§ A R. az e rendelet 3. melléklete 

szerint 3. melléklettel egészül ki. 

 

22.§ E rendelet. 2013. április 01-én lép 

hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének   11./2013. 

(III.28.) 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.§. (1) bekezdése a következők szerint 

módosul:  
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 „2/A § (1) A szociális helyzete alapján 

jogosult az önkormányzati lakásra az: 

akinek a családjában- a vele együtt költöző 

illetve közös háztatásban élő családtagokat 

számítva- az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem nem haladja meg a 

73.365.-Ft-ot és a vele együtt költöző  

családtagok- ingatlannal vagy nagyértékű 

személygépkocsival nem rendelkeznek, 

kivéve a külterületi és a haszonélvezettel 

terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha 

a vagyontárgyak együttes értéke a 

2.500.000.-Ft-ot .” 

 

2.§ A R. 2/C.§-a  következők szerint 

módosul: 

 

„2/C § Munkakörhöz kapcsolódó 

önkormányzati bérlakás: 

 

Munkakörhöz kapcsolódóan lakás 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatában 

kötelezően és önként vállalat feladatainak 

ellátásához szükséges szakemberek 

elhelyezésére, az önkormányzat vagy a 

Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi 

társulás, vagy a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ által 

fenntartott Szentgotthárdon működő 

intézményei keretein belül dolgozó 

szakemberek, az egészségügyi 

alapellátásban és szakorvosi ellátásban 

dolgozók  és a Rendőrség alkalmazásában 

lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön 

foglalkoztatott szakemberek 

elhelyezéséhez adható bérbe.” 

 

3.§ (1) A R. 1.§ (1) bekezdés b.) pontja 

következők szerint módosul: 

 b) Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal” 

 

(2)  A R. 2.§. (1) bekezdésében a „Műszaki 

Iroda” kifejezés „Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal”-ra 

módosul. 

 

(3)  A R. 2/A.§ (7) bekezdésében a 

„Műszaki Iroda” kifejezés 

„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal”-ra módosul. 

  
(4) A R. 2/B.§ (2) és (5) bekezdésében a 

„Műszaki Iroda” kifejezés 

„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal”-ra módosul. 

 

(5) A R. 4.§ (5) bekezdésében a „„Műszaki 

Iroda”” kifejezés „Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal”-ra 

módosul. 

 

(6) A R. 5.§ (1) bekezdésében a „Műszaki 

Iroda” kifejezés „Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal”-ra 

módosulnak. 

 

(7) A R. 7.§ (4) bekezdésében a „Műszaki 

Iroda” kifejezés „Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal”-ra 

módosulnak. 

 

(8) A R. 13.§ (1) bekezdésében a „Műszaki 

Iroda” kifejezés „Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal”-ra 

módosul. 

 

(9) A R. 19.§ (1) és (2) bekezdésében a 

„Műszaki Iroda” kifejezés 

„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal”-ra módosul. 

 

(10) A R. 20.§ (2) bekezdésében a 

„Műszaki Iroda” kifejezés 

„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal”-ra módosul. 

 

(11) A R. 20.§ (5) bekezdésében a 

Polgármesteri Hivatal kifejezés 

„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal”-ra módosul. 

 

 

4.§ A rendelet 2013. április 01. napján lép 

hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének     12 /2013. 

(III.28. ) önkormányzati rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 

15/1995. (IV.27.) 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 a lakbérek 

megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rendelet) 4. §. (1) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

 

„(1) Szociális alapon bérbe adott 

lakások esetén a havi lakbér általános 

mértéke 164 - Ft/m
2
, ha az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg 

a 73.365.-Ft-ot.  

2.§ A Rendelet 4. §. (2) bekezdése 

helyébe a következő szöveg lép: 

„4.§ (2) Költségelven bérbe adott 

lakások esetén (amennyiben az egy főre 

jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja 

a 73.365.-Ft-ot), a havi lakbér általános 

mértéke a következő korrekciókkal 

módosul:  

 

Amennyiben a 

jövedelmi 

határok a 4.§ (1) 

bek. szerinti 

mértéket 

meghaladják 

A havi általános 

lakbér 

emelésének 

mértéke a 4.§ 

(1) bek. szerinti 

lakbérhez 

képest: 

0 -10.000.-                    

Ft-tal 

50 % 

10.000 - 20.000.-         

Ft-tal 

70 % 

Több, mint 100 % 

20.000.-     Ft-tal  

 

3.§. A  Rendelet  4.§. (4) bekezdése 

helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„4.§ (4) A piaci viszonyok szerint 

bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori 

általános lakbér korrekciókkal számított 

mértékének 5-szörös összegével azonos. A 

35 év alatti fiatal házasok, gyermeket 

egyedül nevelők és az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok 

esetében a piaci alapon megállapított 

bérleti díj a mindenkori általános lakbér 

korrekciókkal számított mértékének 3-

szoros összegével azonos, ha az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

133.972.-Ft-ot.” 

 

4.§ (1) A Rendelet egyebekben 

változatlanul érvényes. 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba és a kihirdetését követő napon 

hatályát veszíti. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

13/2013.(III.28.) önkormányzati 

rendelete  

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szervezeti 

és Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az 

Alaptörvény 32. Cikk (1) a pontjában  

kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország Önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint  

szervezetének és működésének részletes 

szabályait a következőkben állapítja meg. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

49/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat és a 

civil szervezetek 

együttműködéséről, az ezzel 

kapcsolatban végzett 2012. évi 

munkáról, megszerzett 

tapasztalatokról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta 

titkársági ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat és a 

Szentgotthárdi Civil Fórum közös 

éves cselekvési programtervét az 

előterjesztés 3. számú melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő azonnal:  

Felelős: Huszár Gábor 

polgármester 

   Cziráky László elnök 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Civil Alap felosztásának 

8. sz. mellékletben foglalt 

Szabályzatát elfogadja. azzal, hogy 

a pályázat benyújtásának első 

határideje 2013. április 12. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor 

polgármester 

   Szép Renáta titkársági 

ügyintéző, civil referens 

   Civil szervezetek vezetői 

   Településrészi 

önkormányzatok elnökei 

 

4. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 9. számú mellékletben 

található Pályázati kiírást a Civil 

Alapra vonatkozó célirányos 

pályázatok tekintetében elfogadja - 

egyúttal a 10. számú mellékletben 

található Támogatásigénylő lapok 

tartalmát jóváhagyja mint a Civil 

Alapból történő támogatás igénylés 

feltételét azzal, hogy a benne 

foglalt tájékoztatót elbírálási 

időszakonként aktualizálni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  

    polgármester 

   Szép Renáta titkársági 

    ügyintéző, civil referens 

 

 

 

50/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2012. évi 

külkapcsolati terv végrehajtásáról szóló 

beszámolót megismerte és a melléklet 

szerint az Önkormányzat 2013. évi 

külkapcsolati tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

51/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

alapító okiratát módosító okiratát (az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint), 

valamint a  módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát (az 

Előterjesztés 2. számú melléklet szerint) 

elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Kovács Tiborné igazgató 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

pénzügyi vezető a törzskönyvi 

bejegyzésért 

 

 

 

52/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2013. évben a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde 

intézményegység által biztosított 

gyermekek napközbeni ellátása 

kapcsán a fenntartó Kistérségi 

Társulás Társulási Tanács számára 

elfogadásra javasolja a következőket:: 

1.1. 1.573,- Ft/nap/gyermek 

szolgáltatási önköltség 

meghatározását, 

 

1.2. az 1. számú mellékletben foglaltak 

szerinti intézményi térítési díjat a  

„kedvezmények,mentességek” 

táblázatban az „ egy főre jutó 

jövedelem 125.001.” esetén a 

gondozási díjat „800Ft/nap” 

összegben határozza meg. Ennek 

megfelelően arányosan változnak a 

díjak a többi kategóriában is – 

2013. május 01. napjától 

alkalmazva. 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, 

hogy - a fenntartó Kistérségi Társulás 

döntését követően – a gyermekek 

napközbeni ellátásának intézményi 

térítési díját és a hozzá tartozó 

kedvezményeket-mentességeket a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) 

önkormányzati rendeletében is 

szabályozni szükséges. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 

2013. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / 

         elnök 

        dr. Gábor László, Önk. és    

        térségi erőforrások v. 
 

 

53/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

2013. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

megismerte és egyetért azzal, hogy - a 

fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának egyező véleménye esetén – a 

mellékletben meghatározott térítési díjak 

kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 

2013. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor      

 elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és térségi 

 erőforrások v. 
 

54/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében a költségvetés 

terhére 1 millió forintot biztosít a 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 

Egyesület számára ami a fizetendő 

100.000.- Ft-os éves tagdíjat is 

magában foglalja. 

Ha olyan programot szervez melynek 

a város érdekében egy nagyobb 

költsége van,akkor alkalmilag is 

forduljon a TDM kérelemmel az 

Önkormányzat felé. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit, TDM 

            elnök 

 

55/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum a Nemzeti Kulturális 

Alap Közgyűjteményi Kollégiuma 3505 

kódszámú felhívására „Szakmai 

eszközfejlesztés, korszerűsítés 

támogatására” címmel pályázatot nyújtson 

be. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Molnár Piroska igazgató 

 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja az 1.) pontban meghatározott 

pályázat megvalósítására vonatkozó 

adatokat az alábbiak szerint: 

 
Projekt megvalósítás: 

É

v

. 

Projekt teljes 

költsége (Ft) 

      

Öner

ő 

forrá

sa 

Tám

ogat

ás 

Ön

erő 

2

0

1

3

. 

700.

000,

- Ft 

70.

00

0,- 

Ft 

intéz

mény

i 

költsé

gveté

s 

 

Fenntartási időszak: 

A pályázatnak nincs fenntartási időszaka! 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Molnár Piroska igazgató 
 

 

 

 

56/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az „A 2012. évi 

normatív állami hozzájárulások 

elszámolásának ellenőrzése” elnevezésű 

belső ellenőrzési jelentést Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Játékvár Óvoda és Tótágas Bölcsőde; a 

SZOI intézményegységei, a Városi 

Gondozási Központ, és a III. Béla 

Szakképző és Kollégium vonatkozásában 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

 Zsolt jegyző 

 

57/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2013. évi 

közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 1. 

sz. melléklete szerint - jóvá hagyja. 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal, mint a helyben 

központosított közbeszerzésben 

ajánlatkérőként feljogosított szervezet 

2013. évi közbeszerzési tervét – az 

Előterjesztés 2. sz. melléklete szerint – 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

3./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 

3. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

4./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Közös 

Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési 

szabályzatát az előterjesztés 4. sz. 

melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

5./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete A  

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény  hatálya alá nem tartozó 

beszerzésekről szóló Szabályzatot az 

Előterjesztés 6. számú melléklete szerint a 

következő kiegészítésekkel hagyja jóvá:  a 

beszerzéseknél 1,5 millió Ft értékhatár 

felett  minden esetben legalább három 

ajánlat bekérését követően a beszerzési 

munkacsoport hoz döntést.. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

58/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat által 

meghirdetett Közösségi kert program 

keretében a Polgári Törvénykönyv szerint 

szabályozott haszonkölcsönbe ad a 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban 

lévő szentgotthárdi 403/102  hrsz-ú 

ingatlanból 200-200 m
2
 területrészt  

Szunyog Szilvia Szentgotthárd, Zöldmező 

u. 33., továbbá Kovács József és dr. Klósz 

Beáta Szentgotthárd, Zöldmező utca 19. 

alatti lakosok részére. A haszonkölcsön-

szerződés 2013. december 31-ig szól – 

annak esetleges meghosszabbításáról külön 

dönt a Képviselő-testület. A 

haszonkölcsönbe adott területet csak 

kiskerti tevékenység folytatására lehet 

használni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Tófeji Zsolt ügyintéző 

 

 

59/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete igényét jelenti be  a 

Magyar Állam tulajdonában és a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt kezelésében 

levő Szentgotthárd 191/1. hrsz-ú volt 

határőr laktanya tulajdonjogának ingyenes 

átadására Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére, a 254/2007. (X.4.) 

Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján. 

- Szentgotthárd Várfos Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a szentgotthárdi 

191/1. hrsz-ú volt határőr ingatlan átadását 

a  254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) 

a) pontja alapján, önkormányzati szociális 

lakások kialakítása céljából 

kezdeményezi. 

- A segítendő feladat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény 13. §. (1) bek. 9. pontja  és a 

254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) 

pontja szerint „helyi közszolgáltatások 

körében különösen: településfejlesztés, 

településrendezés”  

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviselő-testülete vállalja a szentgotthárdi 

191/1. hrsz-ú volt határőr laktanya 

tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a 

tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségeket, ide értve a művelési ág 

szükséges megváltoztatásának költségét is 

a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) 

a) pontjának megfelelően. 

 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

60/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete a szentgotthárdi 2410 

hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, 

Alkotmány u. 57. sz. alatti lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű, 2346 m
2
 

területű, ingatlanra Serfecz Tibor 9955 

Szentgotthárd, Alkotmány u. 59. sz. alatti 

lakossal történő Adásvételi szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 42/2013. sz. 

testületi határozattal elfogadott pályázati 

kiírásban szereplő feltételekkel és 

vételárért, a Serfecz Tibor 2013. 03.12-n 

kelt 259-4/2013. ikt.számú pályázatában 

közölt fizetési feltételekkel, amennyiben a 

Magyar Állam a Nemzeti Vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. Tv. 14.§-ban biztosított 

elővásárlási jogával nem él.  

Az ingatlan tulajdonjoga csak a teljes 

vételár kiegyenlítését követően kerülhet a 

vevő nevére. Az ingatlan birtokába a Vevő 

csak a teljes vételár kifizetését követően 

léphet.  

Amennyiben a Vevő a vételárat nem 

egyenlíti ki a szerződés szerinti határidőig, 

az önkormányzat a szerződéstől elállhat.    

Az adásvételi szerződés a fentieken 

túlmenően csak akkor írható alá, ha a Vevő 

vállalja a szerződéskötés költségeinek 

megfizetését, az önkormányzat részére 

pedig az adásvételi szerződés aláírásáig  

megfizeti az értékbecslés és az energetikai 

tanusítvány önkormányzat által számlával 

igazolt költségeit. A szerződéstől való 

elállás esetén az önkormányzat a 

költségeket nem fizeti vissza a vevőnek.  

 

Határidő : a közlésre azonnal,  

szerződéskötésre a Magyar Állam 

elővásárlási jogáról szóló nyilatkozatának 

közlését követő 15 napon belül. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

61/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat részére a 2013. 

évben tervezett előirányzata terhére  

6 711 176  Ft előleget biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

              Somorjainé D.Zsuzsanna  

   pénzügyi vezető 

 

 

62/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gotthard-Therm Kft. 

részére 20 millió Ft tagi kölcsönt biztosít. 

 

Fedezete: a költségvetésben 

intézményfinanszírozásra betervezett 

összeg, mely mostz felhasznált összeg 

később ingatlanértékesítésből 

visszacsoportosítható. 

 

A Gotthard-Therm Kft. a kölcsönből 

kizárólag  lejárt határidejű tartozásokat 

rendezheti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

  Dr. Simon Margit ügyvezető 

  igazgató 

  Somorjainé D. Zsuzsanna 

  pénzügyi vezető 

 

63/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. 

Felügyelő Bizottságába Fekete Tamás 

Körmend, Thököly u. 22. alatti lakos 

városüzemeltetési vezetőt delegálja. 

 
Határidő : azonnal 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester 

 


