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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

33/2013. (XI.28.)    Önkormányzati rendelet      4.

    az idegenforgalmi adóról szóló  

    29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet 

     módosításáról  

       

34/2013. (XI. 31.)  Önkormányzati rendelet      4.

    a telekadóról szóló 19/2011. (V.1.) önkormányzati 

     rendelet módosításáról 

 

35/2013. (XI. 28.)  Önkormányzati rendelet      4. 

    a temetőkről és a temetkezésről szóló   

    önkormányzati rendelet módosításáról 

 

36/2013. (XI. 28.)  Önkormányzati rendelet      6. 

    az önkormányzati segély bevezetésével  

    kapcsolatban egyes önkormányzati rendelet  

    módosításáról 

      

37/2013. (XI. 28.)  Önkormányzati rendelet      9. 

    a polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak 

     közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

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

     módosításáról 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

252/2013. (X. 31.)             Szentgotthárd város Önkormányzatának    10. 

    2014.évi költségvetéséről.                

      

253/2013. (X. 31.)             Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati  11. 

     intézményei 2013.évi Energiaracionalizálási  

    Programterve teljesítéséről és a 2014.évi  

    Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.    



X. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2013.NOVEMBER 28. 

 2 

 

254/2013. (X. 31.)             A Múzeum átvételével kapcsolatos    11. 

     tapasztalatok, jövőre vonatkozó tervek.    

  

255/2013. (X. 31.)             A 2013.évi Képviselő- testületi, állandó    12. 

    bizottsági munkaterv módosításáról.  

 

256/2013. (X. 31.)             A IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltése.  12. 

  

257/2013. (X. 31.)             Az I. sz. felnőtt fogászati körzet betöltése.   12. 

  

258/2013. (X. 31.)             Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.  12. 

  

259/2013. (X. 31.)             Vas megyei TISZK megszüntetésével    13. 

    kapcsolatos fizetési kötelezettség.  

 

260/2013. (X. 31.)             ÖKV. „Va.”  beszámolójának elfogadása.   13. 

  

261/2013. (X. 31.)             A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása,  13. 

     együttműködés a TDM szervezettel.  

 

262/2013. (X. 31.)             Jelentés a Fenntartható Fejlődésért     14. 

    Szentgotthárdon program állásáról. 

    A program pontjainak felülvizsgálta,  

    frissítése.  

 

263/2013. (X. 31.)             A KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021 azonosító                       14. 

               számú pályázat 2013.évben kifizetendő  

    nettó 14.720.000 Ft el nem számolható  

    többletköltségének finanszírozásáról. 

 

264/2013. (X. 31.)             Műfüves labdarúgó pálya építése pályázat keretében. 14. 

  

265/2013. (X. 31.)             Projekt partnerség vállalása LEADER             15. 

                                                pályázatokban (nemzeti gyógynövénykert; , nádvályog 

                                                program 

266/2013. (X. 31.)             A Gotthárd-Therm Kft éttermi szolgáltatásai                     15. 

                                                nyereségességének vizsgálata; a  szolgáltatások  

                                                kiszervezésének lehetősége (Belső ellenőri jelentés)  

 

267/2013. (X. 31.)             2014.évi belső ellenőrzési terv elfogadása.   15. 

  

268/2013. (X. 31.)             Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronkiai  15. 

    Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013.évi 

    üzleti t5ervének önkormányzati támogatása. 

  

269/2013. (X. 31.)             A Hivatal 2014.évi költségvetését megalapozó  15. 

     intézkedések. 
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270/2013. (X. 31.)             A szentgotthárdi 0831/18 helyrajzi számú               16. 

    külterületi ingatlan értékesítése.  

 

271/2013. (X. 31.)             Beszámoló az önkormányzati tulajdonú    16. 

    bérlakásokban lakók lakbér- és közös  

    költség hátralékáról.  

 

272/2013. (X. 31.)             Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt.3. sz.    16. 

    alatti üzelthelyiség bérleti szerződés  

    módosítása  

 

273/2013. (X. 31.)             Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti    16. 

    üzlethelyiségek értékesítése.  
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

33/2013(XI.28.) önkormányzati  

rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. 

(XII.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a Magyarország 

helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 13. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az idegenforgalmi 

adóról szóló 29/2005. (XII.1.) 

önkormányzati rendelet 4.§(2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.§ (2) Az adó mértéke: személyenként és 

megkezdett vendég éjszakánként 455,- Ft.”   

 

2.§  Ez a rendelet 2014. január 01. napján 

lép hatályba. 

 

 

Kihirdetve:2013. november hó  28.nap 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

34/2013.(XI.28.) önkormányzati 

rendelete 

a telekadóról szóló 19/2011. (V.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. bekezdésea 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 

bek. 13. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1.§ (1) bekezdésének alapján a 

telekadóról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. A telekadóról szóló 19/2011.(V.1.) 

önkormányzati rendelet 4.§ -a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„4.§ Az adó mértéke 

a) vállalkozási célt szolgáló 

épülettel beépített telek esetében 

1,50 Ft/m² /év 

b) egyéb telek esetében 150 Ft/m² 
/év” 

 

2.§  Ez a rendelet 2014. január 01. napján 

lép hatályba. 

 

Kihirdetve:2013. november hó 28. nap 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának   

35/2013. (XI.28.) önkormányzati 

rendelete 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 

35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2)  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdése 

alapján kapott felhatalmazás szerint, a 

13.§(1) bek. 2. pontja szerinti feladatának 

ellátása során, az 1999. évi XLIII. tv. 6.§ 

(4) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján 

a következőket rendeli el: 

 

1. § Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a temetőkről és 

temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban 

Rendelet)  1.§ (3) bekezdése a következők 

szerint módosul:  
 

„1.§ (3) Halottakat eltemetni csak temetési 

helyen szabad. Az elhamvasztott halottak 

maradványait tartalmazó urnákat – a 

TeTv-ben, illetve TeR.-ben 
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meghatározott kivételtől eltekintve - 

ugyancsak a temetőben szabad elhelyezni.” 

 

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

„6. § (1) A köztemető mindenkori 

üzemeltetőjének feladata: 

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, 

a szociális temetés és a temetőben végzett 

egyéb vállalkozási tevékenységek temetői 

rendjét; 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) 

feltételeit, ideértve a temetési helyre való 

első temetést megelőzően - a szociális 

temetés kivételével - a sírhely kiásásáról 

(sírásás) való gondoskodást; 

c) megállapítja a temetőlátogatók 

kegyeletgyakorlásának feltételeit, a 

nyitvatartási időt; 

d) biztosítja a ravatalozó technikai 

berendezései, tárolók és hűtők, valamint a 

temető egyéb közcélú létesítményei 

(infrastruktúra) karbantartását és működteti 

azokat; 

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított 

elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető 

nyitását, zárását; 

f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó 

könyveket; 

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

h) kijelöli a temetési helyeket; 

i) elvégzi a temető és létesítményeinek 

tisztántartását, az utak karbantartását, 

síkosság mentesítését és a hó eltakarítását; 

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 

k) gondoskodik a temető rendjének 

betartásáról és betartatásáról; 

l) összehangolja a temetéseket; 

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 

n) ellenőrzi a szociális temetési helyek 

elhelyezésére, méretezésére vonatkozó 

előírások betartását; 

o) szociális temetés esetén biztosítja a 

sírhely kiásásához, a koporsó 

leengedéséhez és a betemetéshez 

szükséges eszközöket, valamint 

gondoskodik a szociális temetési 

kellékek átvételéről, tárolásáról; 

p)a szociális temetés lebonyolításában 

részt vevőket írásban tájékoztatja a 

temetéssel összefüggő munkavédelmi, 

közegészségügyi, járványügyi 

szabályokról; 

q) Szociális temetést végzők temetőben 

végzett tevékenységét ellenőrzi. A 

jogszabályban foglaltak be nem tartása 

esetén felhívja a szociális temetést 

végző(ke)t a munkavédelmi, 

közegészségügyi, járványügyi előírások 

betartására.  

r) beszedi a sírhelymegváltási díjakat.” 

 

3. § A Rendelet 12. § -a a következők (8) 

bekezdéssel egészül ki  

„(8) Szentgotthárd város közigazgatási 

területén szociális temetés céljára a 

Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőben 

jelölhető ki a koporsós temetések 

számára  szociális parcella, illetve az 

urnás temetések számára szociális 

temetkezési hely. Ebben a köztemetőben 

a temető üzemeltetője köteles a koporsós 

temetések számára szociális parcellát, 

urnás temetések számára szociális 

temetkezési helyet kijelölni és 

biztosítani.” 

 

4.§ A rendelet 14. § (4) - (5) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul 

 

„14. § (4) Az urnafülke és urnasírhely 

esetén 10 évre, urnasírbolt esetén pedig 

20 évre terjed. 

(5) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, 

urnafülkék és urnasírboltok további 

használati joga az eredetivel azonos 

időtartamra - vagy a temetési hely felett 

rendelkezni jogosult kérelmére a TeR. 

előírásai szerinti rövidebb 

időtartamokra is - ismételten 

megváltható, kivéve, ha a temető ennél 

rövidebb időn belül előreláthatóan 

megszüntetésre kerül.  Ez esetben a 

megváltás időarányos része visszatérítésre 

kerül. A 14. § (1)-(4) bekezdésében 

foglaltaknál hosszabb használati időt is 

meghatározhat a temető tulajdonosának 

az eltemettetővel kötött megállapodása. 

” 
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5.§ A Rendelet 15. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul 

 

„15. § (1) A temetési helyek használatáért 

megváltási díjat kell fizetni, kivéve a 

szociális temetési helyek első 

sírhelymegváltási díját. A fizetendő 

díjtételeket az 1. melléklet tartalmazza. A 

második vagy többedik megváltáskor a 

mellékletben foglalt díjtételek 50 %-kal 

megemelt összegét kell fizetni.A 

díjtételeket évente felül kell vizsgálni.” 

  

6.§ A Rendelet 23. § (1) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul 

 

„23. § (1) Ravatalozni csak a temetőben, az 

arra kijelölt helyen szabad. Ettől eltérni 

csak az illetékes tisztiorvos engedélyével 

lehet. Szociális temetés esetén az elhunyt 

ravatalozása, búcsúztatása a sírnál is 

történhet.” 

7. § A Rendelet 27. §-a helyébe az alábbi 

27. § lép 

„27. § A szociális temetés esetén a TeTv. 

és a TeR. előírásai szerint kell eljárni. A 

szociális temetést a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal szociális 

ügyekkel foglalkozó szervezeti 

egységénél írásban  kell bejelenteni. 

Szociális temetést az eltemetésre 

kötelezett igényelheti az elhunyt utolsó 

lakóhelye szerinti önkormányzattól.” 

 

8.§ Hatályát veszti a  Rendelet 4. §-a 

 

 9.§ A rendelet 2014. január 01-én lép 

hatályba. 

 

Kihirdetve:2013. november hó 28. nap 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

36/2013 . (XI.28.) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzati segély bevezetésével 

kapcsolatban 

egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, 

a 2. alcím tekintetében a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, 

a 3. alcím tekintetében a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában és a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 2. §-ban meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. A szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól 

szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

1. § (1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól 

szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. 

§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

 (A rendelet hatálya kiterjed 

Szentgotthárd város közigazgatási 

területén lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, életvitelszerűen 

Szentgotthárdon lakó) 

„d) a magyar hatóság által 

menekültként vagy oltalmazottként 

elismert személyekre.” 
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 (2) A Rendelet 8-9. §-a helyébe a 

következő rendelkezések lépnek 

 „[Önkormányzati segély] 

8. § (1) Alkalmanként vagy havi 

rendszerességgel – figyelemmel a 

kérelmező és családja jövedelmi, 

szociális rászorultságára – 

önkormányzati segélyben részesíti a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendeletben e hatáskör gyakorlására 

feljogosított szerv azt az időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyt, akinek a családjában 

az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

a) gyermeket nem nevelő 

háztartásban 

 aa) egyedül élő esetében a 175 %-át 

 ab) két vagy több fős háztartásban a 

130 %-át 

b) gyermeket nevelő háztartásban 

 ba) 2 fős háztartásban a 175 %-át 

 bb) 3-4 fős háztartásban a 150 %-át 

 bc) 5 vagy több fős háztartásban a 

130 %-át. 

(2) Az önkormányzati segély 

egyszeri összege a (6) bekezdésben 

és a 9. §-ban szabályozott esetek 

kivételével az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

legfeljebb 50 %-a. 

(3) Önkormányzati segélyben a (6) 

bekezdés és a 9. §-ban szabályozott 

eset kivételével egy család, egy 

naptári éven belül négy alkalommal 

részesíthető. 

(4) Önkormányzati segélyt a 

kérelmező részére pénzben vagy 

természetben lehet nyújtani. 

(5) Időszakosan, vagy tartósan 

létfenntartási gondokkal küzdő 

személyek részére legfeljebb hat 

hónapra állapítható meg segély. 

(6) Önkormányzati segélyben 

részesíthető az (1) bekezdésben 

szabályozott egy főre jutó havi 

nettó családi jövedelem túllépése 

esetén is és a (3) bekezdésben 

meghatározott négy alkalomtól 

eltekintve az a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került személy, aki az 

egy háztartásban élők jövedelmi 

viszonyai alapján átmenetileg a 

társadalmilag elfogadható 

életvitelét biztosítani nem tudja. 

(7) Rendkívüli élethelyzetnek kell 

tekinteni különösen a következőket: 

 a) elemi kár elszenvedéséhez, 

 b) baleset vagy betegség miatt 

legalább három hónapig tartó 

munkaképtelen állapothoz, 

 c) halálesethez, 

 d) válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének 

megtartásához, 

 e) a születendő gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, 

 f) a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadásokat. 

(8) A rendkívüli önkormányzati 

segély összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

250 %-áig terjedhet, kivéve az 

önkormányzati segély 9. §-ban 

meghatározott eseteit. 

 (9) Önkormányzati segélyként 

rendkívüli gyógyszersegély is 

nyújtható 

 

 (10) Az önkormányzati segély iránti 

kérelem formanyomtatványát az 5. 

melléklet tartalmazza. 

 

9. § (1) Ha az önkormányzati segélyt 

elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulásként 

kérik, a segély összege azonos a 

helyben szokásos legolcsóbb 

földbetemetési, illetve 

hamvasztásos temetés költségeinek 

a) 15 %-ával, ha a családban az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a nyugdíjminimum 150 %-

át, 
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b) 10 %-ával, ha a családban az egy 

főre jutó nettó jövedelem a 

nyugdíjminimum 151-250 %-a 

közé esik, 

és a temetési költségek viselése a 

kérelmező vagy családja 

létfenntartását nem veszélyezteti 

(2) Temetési költségként a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. által évente 

közölt legolcsóbb temetési 

költséget kell figyelembe venni. 

Szentgotthárdon a legolcsóbb 

földbetemetés költsége nettó 

164.376,- Ft; a legolcsóbb 

hamvasztásos temetés költsége 

nettó 184.145,- Ft.  

(3) A segély összegének 

megállapításánál a tényleges 

temetési módot kell figyelembe 

venni. 

(4) A kérelmezőnek csatolni kell a 

jövedelemnyilatkozaton túl a 

temetés költségeiről kiállított 

eredeti számlákat, a halotti 

anyakönyvi kivonatot, amennyiben 

a haláleset nem Szentgotthárdon 

került anyakönyvezésre. 

(5) A segély megállapítása iránti 

kérelmet földbetemetés esetén a 

halálesettől számított 30 napon 

belül, hamvasztásos temetés esetén 

60 napon belül lehet benyújtani 

 

(3) A Rendelet 11. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„[Önkormányzati segély] 

11. § A rendelet 8. § (4) bekezdése 

alapján természetben nyújtható 

önkormányzati segély: az 

élelmiszer, a tüzelősegély, a 

ruhanemű, a személyes 

gondoskodás keretében nyújtott 

ellátás, az élelmiszer vásárlási, a 

gyógyszer-, illetve az 

egészségbiztosítás által nem vagy 

csak részben támogatott 

egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére jogosító utalvány, 

az általános és középiskolás 

gyermekek részére a tankönyv- és 

tanszervásárlás támogatása, a 

tandíj, a közüzemi díjak, illetve a 

gyermekintézmények étkezési 

térítési díjának kifizetéséhez  

nyújtott támogatás.” 

 

 (4) A Rendelet 21. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A szociálpolitikai kerekasztal 

tagjait a Képviselő-testület 

felkérésére a város területén 

szociális intézményeket működtető 

alábbi fenntartók, valamint alábbi 

szervezetek delegálják: 

a) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata (Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11.), 

b) Városi Gondozási Központ 

(Szentgotthárd, Arany J. u. 1.), 

c) Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat (Szentgotthárd, Kossuth 

L. u. 7.), 

d) Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület (Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 7.), 

e) Katolikus Plébánia Karitász 

(Szentgotthárd, Széll K. tér 5.), 

f) Magyar Vöröskereszt 

Szentgotthárdi Területi 

Szervezete (Szentgotthárd, Széll 

K. tér 11.) és 

g) Diabétesz Klub (Szentgotthárd, 

Rákóczi F. u. 5.). 

 

(5) A Rendelet az 1. mellékletben foglalt 

5. melléklettel egészül ki. 

 

2. § (1) A Rendelet 2. § (2) és (3) 

bekezdésében az „a Magyar 

Köztársaság” szövegrész helyébe a 

„Magyarország” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdésében 

az „átmeneti segély, illetve temetési 

segély” szövegrész helyébe az 

„önkormányzati segély” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében 

az „átmeneti segély” szövegrész 
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helyébe az „önkormányzati segély” 

szöveg lép. 

(4) A Rendelet 5/D. § (1) bekezdés b) 

pontjában az „ÖKT” szövegrész 

helyébe az „önkormányzati” szöveg 

lép. 

(5) A Rendelet 12/E. § (2) 

bekezdésében a „4/k. számú 

mellékletében” szövegrész helyébe a 

„4/e. mellékletében” szöveg lép. 

 

3. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (4) 

bekezdése, 3. § (2) bekezdése, 3. § (8) 

bekezdése, 10. § (5) bekezdése, 23. § 

(1)-(2) bekezdése, 23. § (4)-(5) 

bekezdése, 3. melléklete és 4/b – 4/d. 

melléklete. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

4. § (1) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 1. melléklete 1.1.2.1. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

/A Képviselő-testület Szentgotthárd Város 

polgármesterére ruházza a következő 

hatáskörök gyakorlását/ 

„1.1.2.1. Önkormányzati segély 

megállapítása;” 

 

(2) Az SZMSZ 1. melléklete a következő 

1.3. ponttal egészül ki: 

 

„1.3. A Képviselő-testület a jegyzőre 

ruházza át a következő hatáskörök 

gyakorlását: 

 

1.3.1. A méltányossági 

közgyógyellátásra való jogosultságról 

való döntés.” 

 

5. § Hatályát veszti az SZMSZ 1. 

melléklete 1.1.2.4-1.1.2.6. és 1.2.1. pontja. 

 

3. A gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

6. § (1) A gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: 

gyermekvédelmi rendelet) 1. § (4) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(4) A személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások iránti kérelmet az intézmény 

vezetőjénél lehet benyújtani.” 

 

(2) A gyermekvédelmi rendelet 7. § (2) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi 

térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra 

jutó napi összege.” 

 

7. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi 

rendelet 

a) 1. § (2)-(3) bekezdése, 1. § (5)-(6) 

bekezdése, II. Fejezete, 9. §-a, 2-3. 

melléklete és 5. melléklete, 

b) 7. § (5) bekezdésében a „jelen 

rendelet 1. mellékletével 

megállapított” szövegrész. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

8. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép 

hatályba. 

 

Kihirdetve: 2013. november 28.-án 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

 37/2013. (XI.28.) önkormányzati  

rendelete  

A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
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8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( 

a továbbiakban: R. ) módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott  

feladatkörében eljárva a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény ( a továbbiakban Kttv. ) 234. § (3)- 

(4) bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében  

és a 237. §-ában  kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. §. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-

testületének A Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatottak 

közszolgálati jogviszonyának 

egyes kérdéseiről szóló 8/2002. 

(II.28.) önkormányzati 

rendeletének ( a továbbiakban: 

R. ) 1.§ első mondata a 

következők szerint változik: 

            „1.§ E rendelet hatálya a 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban 

(továbbiakban Hivatal) 

foglalkoztatott köztisztviselőkre, 

ügykezelőkre terjed ki.”  

2. § . A R. 10.§ (1) bekezdésében a  „ 

2013. december 31-ig” szövegrész „2014. 

december 31-ig”  szövegrészre változik. 

 

3.§ (1)  E rendelet 2. §-a 2014. január 1-

jén lép hatályba .  

 

Kihirdetve:. 2013. november hó 28. nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

252/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

2014. évi költségvetési tervezet javaslatát 

megtárgyalta, és az alábbiakkal fogadja el: 

A tervezetben érvényesíteni kell az alábbi 

alapelveket, rangsorolást:  

 

1. A 2013. áprilisi koncepcióban 

megfogalmazott és elfogadott 

iránymutatások be kell tartani. 

 az ÖKV végelszámolásból 
adódó kötelezettségeket a 

2014.évi költségvetésben 

tervezni kell. 

végelszámolásával 

kapcsolatban készüljön 

részletes költségvetés 

 mindenképpen maradjanak 

meg a feladatok az 

intézmények 

vonatkozásában 

2. A működési költségeket minden 

intézmény legfeljebb a 2013. évi 

költségvetés eredeti előirányzata 

erejéig tervezheti meg, kivéve, ha 

2013. évben olyan többlet feladatot 

engedélyezett a Képviselőtestület, 

mely többlet kiadással jár 

3. Amennyiben egy intézménynél 

többlet költségek mutatkoznak, 

illetve többlet feladatot kíván 

vállalni, illetve belső 

átcsoportosítást hajt végre a 

feladatellátásában, úgy az 

intézmény gazdasági-hatékonysági 

számításokat köteles benyújtani  a 

Testület elé. 

4. Az intézményeknél a személyi 

juttatásokat a kötelezően biztosított 

juttatási elemek, az ágazati, a 

törvényjavaslatban szereplő 

illetményalapok és bértáblák 

figyelembe vételével kell 

megtervezni.   
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5. Tervezni kell az új számviteli 

rendszer bevezetése miatt a 

könyvelési programot kb 2 millió 

forintértékben. 

6. Tervezni szükséges a vízi közmű 

vagyonértékelés elvégzésére kb 20 

millió forintot.  

7. Civil szervezetek támogatása a 

2013. évi előirányzat erejéig 

tervezhető. 

8. A Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalba a 

sportszervező és ifjúsági referens 

álláshelyen kívül pályázatírói 

feladat ellátásához 1 fő műszaki 

végzettségű létszám  bérének 

tervezése 

9. Szolgáltatások, bérletek díját meg 

kell emelni  az infláció mértékével 

10. Új helyi adó bevezetését, 

építményadó/magánszemélyek 

kommunális adóját nem tervez 

11. Idegenforgalmi adó emelése 399 

Ft-ról 455 Ft-ra 

12. Telekadó emelése 1Ft/m
2 

illetve 

100Ft/m
2
-ről 1,50.Ft/m

2
-ra és 150 

Ft/m
2
-re 

13. Egyéb vagyon értékesítését nem 

tervezi. 

14. Üzletrész értékesítését engedélyezi. 

15. Ha további kiadás csökkenés 

szükséges, akkor elsősorban a nem 

kötelező feladatok működését és 

szükségességét kell felülvizsgálni. 

16. Városi Gondozási Központ létszám 

kérelmét 2.127 e/Ft értékben 

engedélyezi. 

17. A SZEOB kérelmében a 

címpótlékot ( havi 15.000 Ft) 

engedélyezi. 

18. A tekeszakosztály kérelmét 

támogatja, 22-23 millió forint az ún 

szegmenses pályára tervezésre 

kerüljön. 

19. A 100%-os önkormányzati 

tulajdonú Gotthard-Therm Kft 

működési és felújítási kiadásaihoz 

tagi kölcsönt 60+40 millió /Ft 

összegben támogatja.  

20. ÁSZ jegyzőkönyvnek megfelelően 

eszközpótlást tervezni kell a 

működési költségvetés kiadási 

összegének  1%-ig. 

21. ÁSZ jegyzőkönyvnek megfelelően 

tartalék képzése a kiadási főösszeg 

1%-ig 

22. 2014. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet a 

Magyaror szág 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló törvény 

kihirdetését követően, 2014. 

február 15-ig a bizottságok 

véleményével be kell nyújtani. 

 

 

Határidő:  2014. január/február 

Felelős:        Huszár Gábor polgármester 

 

253/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az  önkormányzati 

intézmények   2013. évi Energia-

racionalizálási programtervének 

teljesítéséről készült beszámolót és az 

Előterjesztés 1.sz. mellékleteként csatolt, 

az Energetikai Bizottság által javasolt 

2014. év végéig szóló   Energia-

racionalizálás programtervet elfogadja.  

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás műszaki 

irodavezető 

 

254/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Múzeum átvételével 

kapcsolatos tapasztalatokról szóló 

beszámolót megismerte és elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
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2. A Képviselő-testület a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum 

alkalmazotti létszámát 9 főben 

határozza meg, ennek keretében a 

múzeumi tagintézmény kapcsán 1 fő 

közalkalmazottat 8 órában 

tárlatvezető-takarítói feladatok 

ellátására és 1 fő közalkalmazottat 8 

órában múzeumpedagógusi feladatok 

ellátására biztosít. 

Határidő: 2014. január 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Molnár Piroska igazgató 

 

3. A Képviselő-testület a helytörténeti 

értékek bemutatásával kapcsolatban a 

következő javaslatot teszi: 

 készüljön a Szentgotthárd 
századforduló éveihez 

kapcsolódó ipartörténet 

kiadvány, vagy múzeumi 

bemutatás   

 felkéri az igazgatót, hogy a 

múzeum átépítésével 

kapcsolatos műszaki 

dokumentációkat ill. pályázati 

anyagokat haladéktalanul 

szerezze be a Savaria 

Múzeumtól    

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

255/2013. 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 

Önkormányzata Jogi-, Pénzügyi- és 

Városfejlesztési Bizottságának 2013. évi 

munkatervét azzal módosítja, hogy „Az 

Önkormányzat  megtakarítási programja 

keretében kiírt közbeszerzések  

végrehajtása, eredményessége a város 

intézményeiben” című napirendet a 2014. 

januári Képviselő-testületi és Bizottsági 

ülésén tűzi napirendre. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Somorjainé D. Zsuzsanna  

      pénzügyi vezető 

                Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

256/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a megüresedett IV. számú  felnőtt 

háziorvosi körzetre az Egészségügyi 

Közlönyben hirdetést tesz közzé az 1. 

sz. Melléklet alábbi kiegészítésével:  

 Szentgotthárd városa szolgálati 
lakást biztosít a jelentkező 

számára 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 
 

257/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
Szentgotthárd Város  
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a megüresedett szentgotthárdi I. számú  
felnőtt fogászati körzet betöltése 
érdekében  az Egészségügyi 
Közlönyben hirdetést tesz közzé az 
Előterjesztés 1. sz. Melléklete szerint 
annak  alábbi kiegészítésével: 

 Szentgotthárd városa szolgálati 

lakást biztosít a jelentkező 

számára 
 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
 

258/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2014. január 1. és 2014. december 31. 

között a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a szakképző iskola, az 

általános iskola és a gimnázium 

vonatkozásában az élelmezési térítési díj 
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alapját meghatározó nyersanyagnormákat 

az 1. sz. melléklet szerint határozza meg. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti       

      nyersanyagnormák:  

      2014. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

javasolja Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának, hogy 2014. január 1. és 2014. 

december 31. között a 2. sz. melléklet 

szerint fogadja el az élelmezési térítési 

díjak alapját meghatározó 

nyersanyagnormákat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

259/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elismeri a Vasi TISZK 

felé az 505.508 Ft tartozását, melyet a 

költségvetési többletbevétel terhére átutal 

Sárvár Város Önkormányzatának. 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete felkéri Huszár Gábor 

polgármestert, hogy képviselje az 

Önkormányzat érdekeit a Vasi TISZK 

vagyonának elosztásában, tekintettel arra a 

vagyonra is, ami az önkormányzatunkat 

illeti, de jelenleg a Vas megyei 

Önkormányzat vagyonában van. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

260/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat „v.a.” éves 

beszámolóját és mellékleteit az 

Előterjesztés mellékletei szerint elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester   

 

261/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete elvben egyetért 

azzal, hogy a  belvárosi WI-FI hálózat 

kiépítése és térségi turisztikai honlap 

telefonos alkalmazása megvalósuljon. 

Ugyanakkor meg kell vizsgálni a 

rendszer megvalósításának 

lehetőségét, a decemberi testületi 

ülésre készüljön előterjesztés a 

témában. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 

2014. évben 4 millió Ft összeget 

biztosít a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület számára, a 

következő főbb feltételekkel: 

 

 az Egyesület 1 fő főállású 

turisztikai szakembert 

alkalmaz a város (és térsége) 

idegenforgalmi feladatainak 

ellátására, 

 a támogatás felhasználásáról a 

tárgyévet követően az 

Egyesület köteles elszámolni 

az Önkormányzat felé, 

 a támogatás utalását az 

Önkormányzat olyan 

együttműködési megállapodás 

megkötéséhez köti,mely 

mindkét fél részére elfogadható 

és amely részletesen 

tartalmazza az Egyesület és az 

alkalmazott szakembere által 
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elvégzendő városi (és térségi) 

idegenforgalmi feladatokat. A 

megállapodás tervezetét a 

decemberi testületi ülésre elő 

kell terjeszteni. 

 

Határidő: azonnal, illetve a 2013. 

   decemberi testületi ülés 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Simon Margit, a TDM 

             elnöke 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

   Térségi Erőforrások v. 
 

262/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Jelentés a 

Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon 

program állásáról. A program        

pontjainak felülvizsgálata, frissítése” című 

előterjesztést megismerte, az abban 

foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Fenntartható 

Fejlődésért Szentgotthárdon program minél 

hatékonyabb gyakorlati megvalósítása 

érdekében kezdeményezi a Zöld 

Szentgotthárd Mozgalom elindítását, és 

felhívással él Szentgotthárd város 

polgáraihoz, hogy csatlakozzanak a 

Mozgalomhoz. A Zöld Szentgotthárd 

Mozgalom koordinátora az Önkormányzat 

mindenkori Környezetvédelmi 

Tanácsnoka. A Mozgalom állandó 

akcióterületei: Zöld Szentgotthárd 

gondolathoz kapcsolódó 

programszervezés, a világhálón való 

megjelenés biztosítása és annak 

fenntartása, ismeretterjesztés a Zöld 

Szentgotthárd program jegyében, a fiatalok 

bevonása a munkába, Zöld Szentgotthárd 

Klub elindítása, Zöld Szentgotthárdért 

Alap létrehozása. A mozgalomhoz 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal elsőként 

csatlakozik. 

 

Határidő: a szervezés megkezdésére 

azonnal 

Felelős: Labritz Béla környezetvédelmi 

tanácsnok, 

             Huszár Gábor polgármester, 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

263/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Vasivíz Zrt a 2013-2014. évi ivóvíz 

használati díj megelőlegezésével és 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 

számlájára utalásával biztosítsa a  

„Szentgotthárd – Farkasfa településrész 

ivóvízminőség javítására” című pályázat 

2013. évben kifizetendő nettó 

többletköltségét összesen 14.720.000 Ft 

értékben. A Képviselő-testület ezzel 

felhatalmazza Szentgotthárd Város 

polgármesterét és jegyzőjét az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

Nyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

264/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Országos Pályaépítési 

Programja keretében benyújtott műfüves 

labdarúgó pályával kapcsolatban egyetért a 

műfüves  pálya elhelyezésére kijelölt  

ingatlan belterületté nyilvánító 

folyamatának elindításával és az ehhez 

szükséges fedezetet biztosítja a fejlesztési 

céltartalék terhére.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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265/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat együttműködő projekt-

partnerként vegyen részt a „Kárpát-

medencei nemzeti gyógynövénykert” 

programban az előterjesztésben 

meghatározottak szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  dr. Gábor László, Önk. és 

   Térségi Erőforrások v. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat együttműködő projekt-

partnerként vegyen részt a 

„Nádvályog” programban az 

előterjesztésben meghatározottak 

szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  dr. Gábor László, Önk. és 

   Térségi Erőforrások v. 

 

266/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „A Gotthárd-Therm 

Kft ellenőrzése [éttermi szolgáltatás 

nyereségességének vizsgálata, 

szolgáltatások kiszervezésének 

lehetősége]” elnevezésű belső ellenőrzési 

jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja azzal, hogy a Gotthárd-Therm kft 

vegye figyelembe a 2014 évi üzleti terve 

tervezésekor ezt a jelentést. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

 Zsolt jegyző 

 

267/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. 

évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 

4. számú melléklete szerint. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

Kovács Renáta - belső 

 ellenőrzési vezető 
 

 

268/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Nyugat-Pannon 

Járműipari és Mechatronikai Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi 

költségvetését 2.000.000,-  Ft-tal támogatja 

az adófeltöltésből adódó költségvetési 

többletbevétel terhére, amelyet a pénzügy 

2013. december 21-ig átutal a támogatott 

által megjelölt számlaszámra. Egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Somorjainé D. Zsuzsanna   

    pénzügyi vezető 

              Szép Renáta titkársági ügyintéző 
 

269/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. január 1-

jétől történő  létszámbővítését (2 fő 

ügyintéző: 1 fő sport- és ifjúsági 

ügyintéző;1 fő műszaki ügyintéző)  

engedélyezi. A Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal engedélyezett 

létszáma 2014. január 1-jétől 42 főre 

változik (38 fő köztisztviselő (vezetők+ 
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ügyintézők), 3 fő ügykezelő, 1 fő fizikai 

alkalmazott). 
 

Határidő : 2014.01.01. 

Felelős    : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

270/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

0831/18 hrsz-ú, 1565 m2 területű, 2,18 

AK értékű, kivett szántó művelési ágú, 

kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

ingatlant Bartakovics József helyben lakó 

szomszéd, családi gazdálkodó, 9970 

Szentgotthárd, Gyertyános u. 5. sz. alatti 

lakos részére értékesíti. Az eladási ár: 

90.966.- 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 

 

271/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és 

közös költség hátralékáról szóló 

Beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

 

272/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete hozzájárul a 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. 

alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre 

2011. október 21-én megkötött és azóta 

többször módosított Bérleti szerződés 

2013. november 01-től történő 

módosításához az előterjesztés 3.sz. 

melléklete szerint. A Bérbeadó 

jóváhagyólag tudomásul veszi a bérlők 

azon vállalását, hogy a bérlők személyében 

egy éven keresztül változásra nem kerül 

sor a bérleményben.  

   

Határidő : a közlésre azonnal, 

szerződésmódosításra 2013. 

november 30. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

273/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. / Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező, alább felsorolt ingatlanokat az 

Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati 

rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a 

helyben szokásos módon ismételten 

meghirdeti eladásra: 

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 

alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 alapterületű, 

jelenleg bérbeadás útján hasznosított 

üzlethelyiséget. 

Az eladási ár  7 681 150- Ft (232 762 

Ft/m^2) . amely ÁFA-t nem tartalmaz 

Pályázatok beérkezési határideje: 2014. 

január 14. A pályázatokat konkrét összeg 

(forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 

768 115 - Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázónak vállalnia kell az utcafronti 

épület homlokzatának és 

tetőszerkezetének Körmendi Járási 
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Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által 

hozott VA-02D/EPH/285-11/2013. számú 

Határozata alapján engedélyezett 

átalakítás és felújítás költségeinek az  

üzlethelyiségre eső 785/10000 tulajdoni 

hányad arányában való megtérítését a 

kivitelezés során.  

Pályázó, ill. a Vevő köteles tudomásul 

venni, hogy a meglévő Építési engedély 

alapján történő átalakítás során az 

üzletből kb. 3 m2-es rész egy közös, 

„Belépő” helyiséget fog képezni, amely 

egy közös területként funkcionál a 

szomszédos, 29/A/2 hrsz-ú üzlettel.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 

2014. januári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az 

Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 

sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 

alapterületű  üzlethelyiséget. 

Az eladási ár  15 975 436 – Ft ( 192 475 

Ft/m^2) , amely ÁFA-t nem tartalmaz 

Pályázatok beérkezési határideje: 2014. 

január 14. A pályázatokat konkrét összeg 

(forint) megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 

1 597 543,6 - Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázónak vállalnia kell az utcafronti 

épület homlokzatának és 

tetőszerkezetének Körmendi Járási 

Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által 

hozott VA-02D/EPH/285-11/2013. számú 

Határozata alapján engedélyezett 

átalakítás és felújítás költségeinek az 

üzlethelyiségre eső 2010/10000 tulajdoni 

hányad arányában megtérítését a 

kivitelezés során.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 

2014. januári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit a 2013. 

október 30-án ugyanezen tárgyban tárgyalt  
Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

2. / Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő- testülete 

felkéri a Városüzemeltetést, hogy a Széll 

K. tér 15. alatti társasház homlokzat 

felújítással kapcsolatos kivitelezési 

munkálatok megkezdését készítse elő. 

 

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési 

    vezető 

              Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


