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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

28/2013. (IX. 26.)    Önkormányzati rendelet      4. 

    Költségvetési rendelet módosításáról.   

     

29/2012. (IX. 26.)  Önkormányzati rendelet      6. 

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

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

  

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

197/2013. (IX. 26.)             Beszámoló a vállalkozó háziorvosok,   7. 

    fogorvosok munkájáról. 

   

198/2013. (IX. 26.)                 Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének  7.

 végrehajtásáról, különös tekintettel  

           a  köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel ,  

 hulladékszállítással , a szelektív hulladékgyűjtéssel   

 kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi  

 program felülvizsgálata. 

 

199/2013. (IX. 26.)  Átfogó beszámoló az intézmények tevékenységéről,  8. 

    munkaerő gazdálkodásuk áttekintése, rövid és  

    hosszú távú elképzelések, lehetőségek. 

              Az intézmények közép-és hosszú távú  karbantartási,  

    állagmegóvási, esetleges felújítási terve.   

  

200/2013. (IX. 26.)  A városi sportkoncepció felülvizsgálata.   8. 

 

201/2013. (IX. 26.)  Egészségügyi koncepció megvalósulásáról    8. 

    készített beszámoló. 

 

202/2013. (IX. 26.)  Orvosi ügyelet finanszírozása és 2014. évtől   9. 

    történő ellátása. 

 



X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013.SZEPTEMBER 26. 

 2 

203/2013. (IX. 26.)  Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák   9. 

    és Bölcsőde kérelme.  

   

204/2013. (IX. 26.)  A SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének    9. 

    átfogó ellenőrzése [különös tekintettel a  

    bölcsődei gondozás térítési díjának szedésére]. 

    

205/2013. (IX. 26.)  2012. évi ellenőrzések utóellenőrzése.   9. 

 

206/2013. (IX. 26.)  Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014.   9. 

 

207/2013. (IX. 26.)  Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és   10. 

    városrészeket támogató Alapból célirányos  

    feladatokra. 

 

208/2013. (IX. 26.)  Szentgotthárd Város Önkormányzata és a    11. 

    Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

    közbeszerzési szabályzatának módosítása. 

 

209/2013. (IX. 26.)  Hozzájárulás munkabérhitel megkötéséhez.   11. 

 

210/2013. (IX. 26.)  A Régióhő Kft. kérelme.     12. 

 

211/2013. (IX. 26.)  „Szentgotthárd-Farkasfa településrész    12. 

    ivóvízminőség-javítása” programhoz kapcsolódó  

    EU Önerő Alap pályázathoz szükséges saját  

    forrás biztosítása. 

 

212/2013. (IX. 26.)  VASIVÍZ Zrt alaptőke leszállítása.    13. 

 

213/2013. (IX. 26.)  Szentgotthárdi 2428 hrsz-ú ingatlan értékesítése.  14. 

 

214/2013. (IX. 26.)  Ingatlanvásárlás .(Őrségi Nemzeti Park    14. 

    Igazgatóság). 

 

215/2013. (IX. 26.)  Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön  15. 

    Szerződés módosításához hozzájárulás. 

 

216/2013. (IX. 26.)  Beszámoló az önkormányzati tulajdonú    15. 

    bérlakásokban lakók lakbér, vízdíj és közös  

    költség hátralékáról. 

 

217/2013. (IX. 26.)  Ingatlancsere kérelem. (Baranyai Ernő).   15. 

 

218/2013. (IX. 26.)  Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan   15. 

    hasznosítása. 

 

219/2013. (IX. 26.)  Nyilvános WC működtetése.     16. 
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220/2013. (IX. 26.)  Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti    16. 

    üzlethelyiség hasznosításának kérdése: elvi  

    döntés meghozatala. 

 

221/2013. (IX. 26.)  Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti  16. 

    üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának  

    kérelme. 

 

222/2013. (IX. 26.)  Pályázati lehetőség műfüves labdarúgópálya építésére. 16. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

28/2013.(IX.26.) önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (továbbiakban 

Képviselő-testület) az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 

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

kapott felhatalmazás alapján, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ 

-ban foglalt feladatkörében eljárva 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint 

rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2013. évi 

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

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: 

Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.241.740,9 e/Ft-

ban, azaz kettőmilliárd-

kettőszáznegyvenegymillió-

hétszáznegyvenezer kilencszáz 

forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.241.740,9 e/Ft 

azaz kettőmilliárd-

kettőszáznegyvenegymillió-

hétszáznegyvenezer kilencszáz 

forintban, 

     állapítja meg.” 

 

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

rendelkezés lép: 

 

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

§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét – a 

rendelet 2. és 5. mellékletében 

részletezettek alapján – az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Működési bevételek  

    1.553.575,9 

e/Ft 

a) intézményi működési bevételek: 

   153.566 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele             

993.663 e/Ft 

c) Működési támogatások:  

     223.177,9 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

 

      

 1

83.169 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

   198.495 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

     15.596 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások 

       8.837 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek 

   174.062 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., 

igénybevét.   0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

   1.752.070,9 e/Ft 

 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek 489.670 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány 

igénybevétele:     301.422 

e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány 

        98 608 e/Ft, 
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ab) felhalmozási pénzmaradvány 

        202.814 e/Ft. 

(7) Költségvetési hiány belső 

finanszírozását meghaladó összes külső 

finanszírozási 
bevétel 188.248 e/Ft, hitelek felvétele és 

kötvénykibocsátás bevételei 188.248 e/Ft, 

ebből 

a)rövid lejaratű müködési hitel felvétele                                   

188.248 e/Ft 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:

       489.670 e/Ft” 

 

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

rendelkezés lép: 
 

„5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kiadási főösszegén 

belül: 

a) működési kiadások előirányzatra

   1.222.127,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra

      538.206 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására

        20 000 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

      180.876,1 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                           

    280.531 e/Ft-ot 

határoz meg.” 

       

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

rendelkezés lép: 
 

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő 

kiadási előirányzaton belül a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a) személyi juttatások előirányzata 

            273.366 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata              68.531 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata 

             535.492,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra 

             344.738 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 

   210.825 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 

államh. kívülre     98.028 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás

     35.885 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai 

előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata 

összesen:          1 222 127,8 e/Ft. 

 

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

előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt 

előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza. 

 

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

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 

nem tervezett kiadásokra általános 

tartalékot képez 1.473 e/Ft összegben, 

melyből 

aa) a polgármester kerete   473 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék               0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot 

képez  180.876,1 e/Ft összegben, 

az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  

   15.382,1 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   

 164.021 e/Ft. 

 

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

működési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Civil Alap                             

      366 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési     

 12.113,1 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás       

             0 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.       

           0 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap         

    1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi              

           0 e/Ft 

g) Közcélú fogl.páláyzati önrész

       615 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing 

kts 1.000 e/Ft 
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i) Városi rend.30 éves város                            

0 e/Ft 

j) Bérkompenzáció  

      288 e/Ft 

 

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

fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Pályázati alap   

  5.000 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása 

  5.680 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   

15.000 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.               

138.341 e/Ft                      

 

(6) A céltartalékban tervezett 180.876,1 

e/Ft felhasználása a következők szerint 

történik: 

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

döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi 

döntés alapján 

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

elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki 

kötelezés szerint” 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz 

kötődően, illetve kötött felhasználással 

összesen   160 015 e/Ft működési célú 

központi támogatásban, 34 107,9 e/Ft 

Központosított működési célú 

támogatásban, 21 153 e/Ft a szociális 

juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető 

működési célú központi támogatásban, 

7 902 e/Ft egyéb működési célú központi 

támogatásban, 8.837 e/Ft egyéb 

felhalmozási célú központi támogatásban 

részesül.” 

 

6.§ A Rendelet 9.§- a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„ 9 § (1) A Képviselő-testület a 

költségvetési szervek létszámkeretét 80 

főben rögzíti.” 

 

 

7. § E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba.  
 

Kihirdetés napja : 2013. szeptember 26. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének   29/2013. 

(IX.26.) 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.) 

5.§. (2) bekezdés első mondata  a 

következők szerint módosul:  

„(2)  Az ingatlankezelő, mint bérbeadó, e 

rendelet alapján a Bizottság 

rendelkezésének megfelelően a saját 

nevében, a maga javára köti meg a bérleti 

szerződést és saját nevében jogosult annak 

módosítására, az azokból eredő igények 

érvényesítésére valamint a bérleti 

szerződés felmondására is. 

Az ingatlankezelő a külön rendeletben 

meghatározott lakbér összegére akkor köt 

szerződést, ha ezt a jövőbeni bérlő 

elfogadja, továbbá vállalja, hogy a bérleti 

díjat a bérlő nevére szóló lakossági 

folyószámláról fizeti és a számlát vezető 

banknak csoportos beszedési megbízást ad 

a lakbérének és az ehhez kapcsolódóan az 
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ingatlankezelő felé fizetendő költségek 

beszedésére.” 

 

 

2.§ A R. 7.§ (3) bekezdése a  következők 

szerint módosul: 

 

(3) A bérlő ráfordításait lakbérének 

szüneteltetésével, vagy mérséklésével csak 

abban az esetben nyerheti vissza, ha az 

általa elvégzett munkálatok a Törvény 

91/A.§ 17. pontjában  meghatározott 

központi berendezéseket érinti.  

 

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

hatályba.  

 

Kihirdetés napja : 2013. szeptember 26. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

197/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a vállalkozó 

háziorvosok és fogorvosok 

munkájáról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadja, a következő 

kiegészítésekkel: 

1.1. felkéri a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati 

Hivatal  érintett csoportját, 

hogy interneten folyamatosan 

fogadják a háziorvosok, 

fogorvosok gyermekorvosok 

felvetéseit,  és azokra a 

félévenként esedékes 

konzultációkon reagáljanak. 

1.2. az Önkormányzat személyes 

konzultációs lehetőséget 

biztosít az orvosok számára 

minden félév első hónapjának 

első csütörtökén 14.00 órától, 

ahol az Önkormányzat 

illetékesei és a háziorvosok 

személyesen is áttekintik a 

háziorvosok felvetéseit,   

1.3. az Önkormányzat anyagi 

lehetőségeinek függvényében 

gondoskodni kell az épület 

további felújításáról 

(nővérpihenő burkolatának 

felújítása, szőnyegeinek 

cseréje, az étkezés és 

mosogatás, kézmosás 

feltételeinek megteremtése), 

1.4. az épületben működő 

egészségügyi szolgáltatók 

közül ki kell jelölni egy 

felelős személyt a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos 

eljárás elvégzésére, illetve a 

veszélyes hulladék kezelésére 

vonatkozó szabályzatot 

minden dolgozó számára 

hozzáférhetővé kell tenni, 

1.5. a helyiségek fertőtlenítő 

takarítását végző külső 

szolgáltatónak az ott dolgozó 

háziorvosok és házi 

gyermekorvosok 

rendelkezésére kell bocsátani 

a fertőtlenítő takarításra 

vonatkozó utasítást, 

szabályzatot,  

1.6. a félévenként tartott 

konzultációkra az 

Önkormányzat meghívót küld 

a háziorvosok és a Városi 

Idősügyi Tanács tagjai 

részére úgy, hogy a 

háziorvosok részvételi 

szándékukról visszajeleznek 

az Önkormányzat felé. 

 

Határidő: folyamatos 

     közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

198/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – 

testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének 

végrehajtásáról, különös tekintettel a  
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köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel, 

hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos 

tapasztalatokra szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Müllex Közszolgáltató kft-vel megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgálati 

szerződés felmondásáról szóló 169/2013. 

számú határozatát visszavonja tekintettel 

arra, hogy a hulladékgazdálkodást végző 

szervezet rendelkezik a tevékenység 

végzéséhez szükséges az Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenység végzésére vonatkozó 

engedéllyel. 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jelenleg nem 

csatlakozik a települési 

hulladékgazdálkodás térségi 

megszervezéséhez, ebből adódó terhet nem 

vállal a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás költségvetésében, 

de egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása a következőkkel bővüljön: 

 II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS 

FELADATA fejezet 1.) pontja 

kiegészüljön a hulladékgazdálkodás 

közszolgáltatás ellátásával 

 a III./B Ágazati feladatok fejezet 

kiegészüljön azzal, hogy a 

Társulási Tanács gondoskodik a 

hulladékgazdálkodás ellátásáról a 

közös feladatellátáshoz csatlakozott 

tagönkormányzatok területén.”  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

 

199/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az „Átfogó beszámoló 

az intézmények tevékenységéről, 

munkaerő gazdálkodásuk áttekintése, 

rövid és hosszú távú elképzelések, 

lehetőségek. Az intézmények közép- és 

hosszú távú  karbantartási, 

állagmegóvási, esetleges felújítási terve.” 

című beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

 

200/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciója 2013.” című 

dokumentumot az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint elfogadja a következő 

kiegészítéssel: a sportmunkatárs állás 

költségét 2014. január 1-jétől tervezni kell, 

a következő évi költségvetésnél; az 

„Önkormányzati sporttámogatás” című 

részbe a következő mondat kerüljön:  „Az 

önkormányzat sportra fordított közvetlen 

és közvetett pénzeszközeinek mértéke nem 

lehet kevesebb az éves költségvetés 

főösszeg 

1%-ánál” 

 

Határidő: folyamatos, beszámoló: 2015. 

szeptemberi testületi ülés 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
 

201/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd város  

Egészségügyi Koncepciójának  

megvalósulásáról készített beszámolót 

megismerte és elfogadja és a következővel 



X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013.SZEPTEMBER 26. 

 9 

egészíti ki: megköszönik az 

egészségügyben tevékenykedők munkáját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor  polgármester 

 

202/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az orvosi ügyelet 

ellátásának 2013. december 31-ig 

történő megszervezésére 3.987,- e 

forintot biztosít a Rendelőintézet 

számára a 2013. évi működési 

céltartalék terhére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Huszár Gábor 

polgármester 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az orvosi ügyeleti ellátás 

megszervezésével kapcsolatban 

felkéri a Polgármestert, hogy az 

ügyeleti ellátás megszervezése 

kapcsán a Mentőszolgálattal 

folytasson tárgyalásokat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Csiszár Judit, intézetvezető 

 

203/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülte a SZEOB kérelmét 

támogatja, 

és engedélyezi, hogy a SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása során leszerelt és 

elszállított radiátorokért kapott teljes 

összeget mint bevételt a SZEOB az 

intézmény előterjesztésben foglalt  dologi 

kiadásaira fordítsa. 

 

Határidő : közlésre azonnal 

Felelős: Kovács Tiborné Intézményvezető 

  Somorjané D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető

  

 

204/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Képviselő-testülete a „SZEOB 

Tótágas Bölcsőde működésének átfogó 

ellenőrzése [különös tekintettel a bölcsődei 

gondozás térítési díjának szedésére]” 

elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

                        a Jelentés Javaslat részében 

 írt Intézkedési terv 

 elkészítésére a közléstől      

                        számított 30 nap 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

 Zsolt jegyző 

 

az Intézkedési terv elkészítéséért: Dr. 

Dancseczné Kovács Tünde 

 

 

205/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „2012. évi 

ellenőrzések utóellenőrzése” elnevezésű 

belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

 Zsolt jegyző 

 

206/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási 
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hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2014. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat 

beküldési 2013. október 11. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László önk. és 

térségi erőforrás vezető 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójában összesen 400,-e/Ft 

támogatást nyújt a pályázóknak, 

melynek fedezetét a 2014. évi 

költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2014. évi költségvetés 

tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz 

Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni 

kívánt pályázók számáról és az egy 

főre jutó támogatási összegről. 

Határidő: 2013. októberi Képviselő-

testületi ülés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László önk. és 

térségi erőforrás vezető 

 

4. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a pályázatok (a pályázatok 

beérkezését követően) elbírálására 

felkéri az Önkormányzati Erőforrások 

és Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2013. bizottsági 

ülés 

Felelős:  Dr. Harragh László elnök 

              dr. Gábor László önk. és 

térségi erőforrás vezető 

207/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Civil- és városrészi 

alap keret terhére 

 

a) A Szentgotthárdi Városi 

Sportegyesület 2013. évi 

versenyek való részvétel 

költségeinek támogatására irányuló 

kérelmét a képviselő-testület 

50.000,- Ft-tal támogatja, amely 

összeget a Pénzügy átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

b) A Rábafüzesért Egyesület 

Mikulás nap és Idősek karácsonya 

programok megrendezésére 

irányuló kérelmét a képviselő-

testület 50.000,- Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

c) A Szentgotthárdi Civil Fórum az 

„Év Civil Szervezete Díj”odaítélése 

költségeinek támogatására irányuló 

kérelmét a képviselő-testület 

30.000,- Ft-tal támogatja, amely 

összeget a Pénzügy átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

d) A Szentgotthárdi Énekegyesület 

Zenei Világnapi kórustalálkozóra 

érkező meghívottak 

szállásköltségének támogatására 

irányuló kérelmét a képviselő-

testület 76.000,- Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a 

Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  



X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013.SZEPTEMBER 26. 

 11 

Elszámolási határidő: 2013. 

november 15.; 

 

e) A Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület a Szentgotthárdi 

Fotóklub évzár kiállításának 

megrendezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 20.000,- Ft-tal 

támogatja, amely összeget a 

Pénzügy átutal a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

f) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület 

idősek napja program 

megszervezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 50.000,- Ft-tal 

támogatja, amely összeget a 

Pénzügy átutal a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

november 15.; 

 

g) A Szentgotthárd-Rábatótfalu 

Városrészi Önkormányzat 

bejárati ajtó cseréjére, valamint 

férfinap, gyermekek és idősek 

karácsonya programok 

megrendezésére irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 60.000,- Ft-tal 

támogatja (azzal a kiegészítéssel, 

hogy a bejárati ajtó cseréje az 

önkormányzat felújítási keretéből 

kerüljön javításra) amely összeget 

a Pénzügy átutal a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. 

december 31.; 

 

h) A Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány bérletes 

hangversenysorozat 

megvalósítására irányuló kérelmét 

a képviselő-testület 30.000,- Ft-tal 

támogatja, amely összeget a 

Pénzügy átutal a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2014. február 

15.; 

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést 

köt a támogatottal, aki az abban foglaltak 

szerint köteles tételesen elszámolni a 

támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések 

megkötésére a Szabályzat 16.) pontját 

figyelembe véve:      

                azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, 

civil referens 

 

208/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint fogadja el 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési szabályzatát, ezzel 

egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési 

Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint fogadja el a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Közbeszerzési szabályzatát, ezzel 

egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési 

Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Doncsecz András közbeszerzési 

    referens  
 

209/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Önkormányzat 

részére 15.000 e/Ft munkabérhitel 
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szerződést 2013. október 1-december 21- 

közötti időtartamra megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

   Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

   Pénzügyi vezető 

 

210/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Régióhő Kft részére 

4.550 e/Ft tagi kölcsönt biztosít a 

működési céltartalék (Vasivíz Zrt által 

fizetett osztalék) terhére. 

A kölcsön biztosítására szerződést kell 

kötni, amelyben szerepeltetni kell a 

visszafizetés várható határidejét ami  2014. 

szeptember 30. 

A tagi kölcsön összegét – 4.550 e/Ft-ot – a 

Hivatal a rendelkezésre álló ideig különítse 

el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

211/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a „Szentgotthárd-

Farkasfa településrész 

ivóvízminőség javítása” pályázat 

megvalósításához szükséges 

18.548.600,- Ft önerő növekményt 

a 2013. és 2014. évi költségvetése  

terhére biztosítja a jelen 211/2013. 

számú Képviselő-testületi 

határozattal. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a jelen, 211/2013. számú 

Képviselő-testületi határozattal - a 

KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021 

számú „Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész ivóvízminőség 

javítása” pályázathoz kapcsolódó, a 

helyi önkormányzatok és az 

önkormányzati társulások európai 

uniós fejlesztési pályázatai saját 

forrás kiegészítéséhez nyújtható 

támogatásról szóló 19/2013. 

(V.22.) BM rendeletben foglalt 

EU Önerő Alap támogatás 

igénybevétele céljából az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

Pályázó megnevezése: Szentgotthárd 

Város Önkormányzata (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

Fejlesztés pontos megnevezése: 
Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javítása 

Azonosító száma: KEOP 1.3.0/2F/09-

2010-0021 

Program összköltsége: 48.998.600,- Ft 

Pénzügyi ütemezés: 

 

Évek 2013 2014 Összesen 

Beruhá

zás 

pénzüg

yi 

ütemez

ése 

32.400.0

00,- 

16.598.6

00,- 

48.998.6

00,- 

 

Pénzügyi forrás összetétele és azok 

ütemezése: 

 

A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható 

költségek alapján számított beruházási összköltség 

(Ft): 

 

Források 

megnevezé

se 

2011

. 

2012

. év 

201

2. 

év 

20

13

. 

év 

20

14

. 

év 

Össz

esen 

/Fori

nt/ 

1. EU 

Alapokból 
igényelt 

forrás 

összege 

27.4

05.0
00 

3.04

5.00
0 

  30.4

50.0
00 

2. A 

fejlesztéshe

z hazai 

társfinanszí

0    0 
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rozás 

keretében 

biztosított 

összeg 

3. A 

Pályázó 

összes saját 

forrása 

(3.1.+3.2) 

0     

   3.1. A 

Pályázó 

által 

költségveté

sének 

terhére 

vállalt saját 

forrás 

összege 

0    0 

   3.2. Hitel 0    0 

4. Egyéb 

források 

összesen 

(4.1.+4.2.+

4.3.) 

0    0 

   4.1. 

Közfoglalk

oztatáshoz 

a 

Munkaerőp

iaci 

Alapból 

kapott 

támogatás 

0    0 

   4.1. 

Lakossági 

hozzájárulá

s 

0    0 

   4.2. 

Egyéb 

magánforrá

s 

0    0 

   4.3. 

Egyéb 
szervezetek 

támogatása 

0    0 

5. A 

beruházás 

összköltség

e 

(1.+2.+3.+

27.4

05.0

00 

3.04

5.00

0 

  30.4

50.0

00 

4.1.+4.2.+4

.3.) 

 

Az EU Önerő Alapból 

igényelhető támogatás 

maximális összege: 

 

A 

pályázó 

által 

igényelt 

EU 

Önerő 

Alap 

támogatá

s 

összege 

18.548.60

0 

    18.548.60

0 

 

 

B.) Az uniós támogatással el nem ismert 

beruházási költségek (Ft): 

 

Megnevezés Összege: 

Költség növekmény 18.548.600 

  

  

  

 

C.) Beruházás költsége 

mindösszesen (A+B): 

48.998.600 

 

 

Saját forrás biztosításának módja: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

2013. és 2014. évi költségvetése terhére  

biztosítja Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész ivóvízminőség-javítása 

projekt saját forrását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás, Városüzemeltetési 

    vezető 

    Dr. Takács Adrienn 

 
 

212/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

legnagyobb tulajdonos önkormányzat 
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kezdeményezésére hozzájárul a VASIVÍZ 

Zrt jegyzett tőkéjének (alaptőke) 24 %-os 

leszállításához tőkekivonás céllal      

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, 

hogy a VASIVÍZ Zrt-nek a törzstőke 

leszállításáról döntő  Közgyűlésén a 

Társaság jegyzet tőkéjének (alaptőke) 24 

%-os leszállítását tőkekivonás céllal 

megszavazza. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

213/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a Szentgotthárd Város  

Önkormányzatának tulajdonát képező  

szentgotthárdi 2428 hrsz-ú, 6028 m
2
 

alapterületű, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanra Fábián Gábor 

9961 Rábagyarmat, Város u. 18. sz. alatti 

lakossal történő Adásvételi szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 191/2013. sz. 

testületi határozattal elfogadott pályázati 

kiírásban szereplő feltételekkel és 

vételárért, amennyiben a Magyar Állam a 

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. Tv. 14.§-ban biztosított 

elővásárlási jogával nem él.  

 

Határidő a közlésre azonnal,  

szerződéskötésre a Magyar Állam 

elővásárlási jogáról szóló nyilatkozatának 

közlését követő 15 napon belül. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

214/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az alábbi táblázatban 

szereplő  külterületi ingatlanokban lévő 

tulajdoni részarányát, az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdés szerint a helyben szokásos 

módon meghirdeti eladásra.   
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Ajánlatok beérkezési határideje: 2013. 

október 16. 
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan 

bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi 

szándék bizonyítására megjelölt bánatpénzt 

a pályázat benyújtásának határidejéig át 

kell utalni az Önkormányzat OTP Bank 

NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-

06530000 sz. számlájára és az átutalásról 

szóló igazolást az ajánlathoz kell 

mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. A 

nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba 

beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való 

döntést követő 8 napon belül kamat nélkül 

visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 

2013. októberi testületi ülés. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-

testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a 

vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan 

felmerülő költség a vevőt terheli. Az 

adásvételi szerződés megkötésének 

határideje az elbírálás közlését követő 60 

napon belül. A vételárat az adásvételi 
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szerződés megkötésétől számított 60 

napon belül egy összegben kell 

megfizetni.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján az 

államot minden más jogosultat megelőző 

elővásárlási jog illeti meg. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához 

a kötöttségét kizárja. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. A 

pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem 

érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) 

nem értékelhető(k). 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

215/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy az Önkormányzat által meghirdetett 

Közösségi kertek program keretében a 

Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe adás alapján a 

szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan megkötött 

Haszonkölcsön szerződésben 

haszonkölcsönbe vevők közt szereplő 

Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd 

Árpád u. 13. I/5., sz. alatti lakos helyébe 

2013.10.01-től Mesics Tamás és felesége, 

Mesicsné Papp Éva Melinda, 9970 

Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3. I/5. sz. 

alatti lakosok felvételre kerüljenek. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

216/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, 

közös költség- és vízdíj hátralékáról szóló 

Beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

217/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Baranyai Ernő 9970 

Szentgotthárd, Alkotmány u. 5. sz. alatti 

lakos a ingatlancsere kérelmét – 

melyben a  saját tulajdonát képező 

szentgotthárdi 2360 hrsz-ú, 1886 m2 

területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület megnevezésű ingatlant szeretné 

elcserélni egy kb, 50 m2-es 

Önkormányzat tulajdonát képező gáz-, 

vagy központi fűtéssel rendelkező 

komfortos, ill. összkomfortos lakásra - 
nem támogatja. 
 

Határidő : a közlésre azonnal,  

Felelős    : Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

218/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, 

Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 

1273 hrsz-ú, 729 m
2
 beépítetlen területű 

ingatlant hasznosításra, beépítésre 

meghirdeti az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint. Az ingatlanon kizárólag 

lakásokat tartalmazó társasház építésére 

van lehetőség. A meghirdetésre a 

vagyonrendelet szerinti helyben szokásos 

módon kell eljárni. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

              Fekete Tamás Városüzemeltetési 

    vezető 
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219/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szentgotthárdi 1074/3 hrsz-ú, ingatlanon 

lévő, Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a kizárólagos 

tulajdonában álló Nyilvános WC 

üzemeltetéséről szóló, az Előterjesztés 2. 

sz. mellékletét képező Megállapodást 

jóváhagyja. 

A Képviselő-testület a 2013. évre 

vonatkozó 120.000.-Ft+Áfa összeget a 

működési céltartalék (pályázati alap) 

terhére biztosítja, a jövő évre vonatkozó 

kötelezettséget pedig a 2014. évi 

költségvetési keretben tervezni szükséges. 

Felelős: szerződés aláírásáért Huszár 

Gábor Polgármester 

              az üzemeltetés új formájának 

beindításáért Fekete Tamás 

Városüzemeltetési vezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

220/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, 

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt.  sz. 

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

jelenleg bérbeadás útján hasznosított 

üzlethelyiséget valamint a Szentgotthárd, 

Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 

hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű  üzlethelyiséget 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 

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

rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a 

helyben szokásos módon meghirdeti 

eladásra – ennek előkészített anyaga a 

következő testületi ülésre kerüljön a 

képviselők elé, előtte értékbecslést kell 

készíttetni a megváltozott rendeltetés miatt. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

221/2013. 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. október  

01-től történő módosításához az 

előterjesztés 3.sz. melléklete szerint. 

   

Határidő a közlésre azonnal,   

     szerződésmódosításra 2013. 

     szeptember 30. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

222/2013. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Országos Pályaépítési 

Programja keretében pályázni kíván 

111x72-es műfüves labdarúgó pálya 

építésére azzal, hogy a beruházáshoz 

szükséges 30% önrészt biztosítja az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

keret terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


