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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

35/2014. (XII. 18.)  Önkormányzati rendelet           3. 

     a 2014. évi költségvetéséről szóló  

    6/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet  

    módosításáról. 
 

36/2014. (XII. 18.)  Önkormányzati rendelet      5. 

    a Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

    Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint  

    a mellékleteiről szóló 13/2013. (II.28.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

37/2014. (XII. 18.)  Önkormányzati rendelet      11. 

    a Szentgotthárdi Közszolgáltató Vállalatról  

    szóló 21/1991. (II.25.) önkormányzati  

    rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

      

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

  

286/2014. (XII. 2718.) Beszámoló az önkormányzati részvétellel    11. 

működő vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokban a 

testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag, 

ellenörző testület beszámolója. 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 

Beszámoló az önkormányzat által létrehozott 

közalapítványok, alapítványok munkájáról.   

 

287/2014. (XII. 18.) 2015. évi Képviselő-testületi, bizottsági    11. 

munkatervek elfogadása. 

 

288/2014. (XII. 18.)  Beszámoló a 2014.évi közbeszerzésekről.   12. 

 

289/2014. (XII. 18.)  Rendelőintézet kérelme.     12. 

 

290/2014. (XII. 18.)  Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István    12. 

    5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 
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291/2014. (XII. 18.)  A Móra Ferenc Városi Könyvtár és                           13. 

    Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata  

    1. sz. Mellékletének  módosításáról.  

 

292/2014. (XII. 18.)  Munkacsoport létrehozása.     13. 

 

293/2014. (XII. 18.)  A Gotthárd – Therm Kft Felügyelő bizottságába tag  

                                                megválasztása.                                       13. 

 

294/2014. (XII. 18.)  A polgármester jutalmának  megállapítása.                         13.

     

 

295/2014. (XII. 18.)  2015. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.   13. 

  

296/2014. (XII. 18.)  Szentgotthárd Városában a lakáskiadók    13. 

    hatósági ellenőrzéséről. 

 

297/2014. (XII. 18.)  Projekt költségeinek megelőlegezése  

                                                térségi LEADER pályázatban.                          14. 

  

298/2014. (XII. 18.)  C-TESILE KFT. bérleti szerződésének meghosszabbítása  14. 

     

  

299/2014. (XII. 18.)  Területek tulajdonjogának  rendezés az NFA-val                14. 

  

300/2014. (XII. 18.)  Sztg. 0444/2, 0232/31, 0232/32, 0232/33   15. 

     hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítési ügye.   

 

301/2014. (XII. 18.)  Eladási ár meghatározása (2855 hrsz-ú ingatlan)  15. 

 

302/2014. (XII. 18.)  Molnár István László kérelme.    16. 

 

303/2014. (XII. 18.)  Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz.    16. 

    alatti üzlethelyiség bérleti szerződés  

    módosításának kérelme. 

 

304/2014. (XII. 18.)  Horgász Egyesület kérelme LEADER pályázat  16. 

     kapcsán. 

 

305/2014. (XII. 18.)  Régióhő Kft. kérelme.     16. 

 

306/2014. (XII. 18.)  Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat   16. 

    v.a. vagyonfelosztási javaslata. 

 

307/2014. (XII. 18.)  Állami Számvevőszék utóellenőrzése.   17. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

35/2014.(XII.18.) önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében és az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjaiban meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetésről szóló 6/2014. (II.27.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: 

Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3.195.558 e/Ft-ban, 

azaz hárommilliárd-

egyszázkilencvenötmillió-

ötszázötvennyolcezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 3.195.558 e/Ft 

azaz, hárommilliárd-

egyszázkilencvenötmillió-

ötszázötvennyolcezer 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  

    1.949.931 

e/Ft 

a) intézményi működési bevételek: 

   195.737 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele          

1.160.950 e/Ft 

c) Működési támogatások:  

     325.377 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

 

      

 2

67.867 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

        407.573 

e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

    131.714 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások 

       2.790 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek 

   273.069 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., 

igénybevét.       128 517 

e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

     2.486.021 

e/Ft 

 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek 709.537 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány 

igénybevétele:     709.537 

e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány 

       141 738 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány 

        567.799 e/Ft. 
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(7) Finanszírozási bevételek összesen:

       709.537 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

   1.596.961 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra

   1.369.047 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására

        92 344 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

       134.476 e/Ft-ot, 

    e) hiteltörlesztésre                           

          2.730 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 

             328.327 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata              91.748 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata 

             707.817 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra 

             441.628 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 

   379.568 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 

államh. kívülre    58.176 e/Ft 

dc) elvonások és befizetések 

      3.884 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai 

előirányzata              27 441 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata 

összesen:          1 596 961 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 2.257 e/Ft összegben, 

melyből 

aa) a polgármester kerete    381 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék           876 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot 

képez  132.219 e/Ft összegben, az 

alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  

   56.287 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   

   75.932 e/Ft. 

 

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

működési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Civil Alap                             

        260 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési     

     1 000 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              

       313 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész

     1.100 e/Ft 

h) TDM idegenfor.marketing kts               

1.000 e/Ft 

i) Városi rend.Szentgotthárdi csa                     

0 e/Ft 

j) Polgármester végkielégítés, 

járulékok   1 840 e/Ft 

k) Ügyeleti ellátás                                     

10 000 e/Ft 

l) Bérkompenzáció  

             0 e/Ft 
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m) Pénzmaradvány  

   17 552 e/Ft 

n) Szociális pótlék /szabad keret/

     6 150 e/Ft 

o) E-útdíj    

          49 e/Ft 

p) Bevételi többlet  

  16 023 e/Ft 

 

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

fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Pályázati alap   

     3 000 e/Ft 

b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.

            0 e/Ft 

c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz   

46.404 e/Ft 

d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz    

El nem ismert   

   1 500 e/Ft 

e) Gondozóház ép.felújítás 

   6 400 e/Ft 

f) Bölcsőde udvar, vizesblokk 

          0 e/Ft 

g) Térfigyelő kamerarendszer 

   5 000 e/Ft 

h) Gimnázium díszudvar 

          0 e/Ft 

i) MSE gyakorlópálya  

   2 500 e/Ft 

j) Rendelőintézet ultrahankészülék 

           0 e/Ft 

k) Tekepálya felújítás  

           0 e/Ft 

l) Farkasfa kultúrház felúj. 

   6 000 e/Ft 

m) Bevételi többlet  

   5 128 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 132.219 e/Ft 

felhasználása a következők szerint 

történik: 

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

döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-m) 

testületi döntés alapján 

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

elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés b) 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   325 377 e/Ft működési célú 

központi támogatásban, 2 790 e/Ft egyéb 

felhalmozási célú központi támogatásban 

részesül.” 

 

6. § E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba.  
 

Kihirdetve: 2014. december 18. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

36/2014. (XII.18.) önkormányzati 

rendelete 

a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint 

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

önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotó hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint 

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

önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: SZMSZ) 3-4. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § A polgármester, a Közös 

Önkormányzati Hivatal, a jegyző, a 

Közös Önkormányzati Hivatal 
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Közterület felügyelete Szentgotthárd, 

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szentgotthárd 

hivatalos kör alakú pecsétjén középen 

a Magyar Köztársaság címere van, a 

köríven pedig a következő felirat 

olvasható: 

a) Szentgotthárd Város Polgármestere, 

b) Szentgotthárd Város Jegyzője, 

c) Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal, 

d) Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közterület 

felügyelet, 

e) Szentgotthárd Városi 

Önkormányzat Képviselőtestülete 

Szentgotthárd, 

és valamennyi pecséten található 

pecsétazonosító sorszám. 

 

4. § (1) A polgármester gondoskodik 

arról, hogy a település lakossága a 

nemzeti és a helyi ünnepeket méltó 

módon megünnepelhesse. 

(2) A város ünnepei: 

a) Szent Gotthárd napja – május 5., 

b) a szentgotthárdi csata évfordulója 

- augusztus 1. és 

c) Szentgotthárd várossá 

nyilvánításának évfordulója - 

augusztus 20.” 

 

 

2.§. Az SZMSZ 23. § (3) bekezdése  

helyébe a következő rendelkezés lép: 

       „ (3)Az előterjesztéseket csak a jegyző 

ellenjegyzésével lehet érvényesíteni ,  a 

jegyző az  

            előterjesztéseket elsősorban abból a 

szempontból  vizsgálja, hogy azok 

formailag  

            megfeleljenek a hatályos SZMSZ 

követelményeinek.” 

 

3. § (1) Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése a 

következő d) ponttal egészül ki: 

 

(Tanácskozási joggal meghívottak:) 

„d) a települési nemzetiségi 

önkormányzat elnöke.” 

 

(2) Az SZMSZ 28. § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(5) A képviselő-testületi ülés 

eseményeinek kép- és hanganyagát az 

önkormányzat elkészíti és 

hozzáférhetővé teszi a média erre 

igényt tartó képviselői számára is. Az 

ülésteremben csak közvetítésnek nem 

minősülő mozgóképfelvétel 

készíthető, az ülés rendjének zavarása 

nélkül.” 

 

4. § Az SZMSZ 32. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„32. § (1) A határozatképes képviselő-

testület megállapítja az ülés 

napirendi pontjainak sorrendjét, 

vagyis a tárgysorozatot. A 

meghívóban közölt tárgysorozat 

tárgyában a képviselő-testület 

egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(2) Amennyiben a meghívóban 

szereplő napirend tárgysorozatból 

történő levételét javasolják, akkor 

először ezt a javaslatot kell 

szavazásra feltenni. 

(3) Amennyiben a napirendi pontok 

sorrendjének megváltoztatására 

tesznek javaslatot, akkor az 

esetleges tárgysorozatról történő 

levételt követően erről kell 

szavazni. 

(4) Nem lehet a rendes képviselő-

testületi ülés tárgysorozatából 

kihagyni és mindig az első 

napirendi pontként kell elfogadni a 

polgármester két ülés között történt 

eseményekről szóló beszámolóját 

és a jegyző jelentését a lejárt 

határidejű határozatok 

végrehajtásáról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, 

valamint a Közös Önkormányzati 

Hivatal munkájáról. 

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti 

módosító javaslatot először az ülés 

elnöke, majd bármely képviselő 
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tehet. A javaslatot mindig indokolni 

kell. 

(6) A tárgysorozat megszavazásakor 

az egyes napirendi javaslat 

módosító indítványait a javaslatot 

tevők sorrendjében kell szavaztatni. 

Amennyiben több képviselő is tett 

módosító indítványt, akkor ezek 

közül először a korábban tett 

javaslatról kell szavazni. 

(7) Új napirend felvétele a (2)-(6) 

bekezdésben foglalt döntések 

meghozatala után sürgősségi 

indítványként lehetséges.” 

 

5. § Az SZMSZ 35. § (10) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(10) Az ülés elnöke a vitát akkor 

zárja le, ha a napirendhez további, 

vagy ismételt hozzászóló nem 

jelentkezik, vagy a testület egyszerű 

szótöbbséggel a vita folytatását az ülés 

elnökének javaslatára mellőzi. A 

képviselő-testületi ülésen a közös 

önkormányzati hivatal részéről 

jelenlévő meghívottakon kívüli 

tanácskozási joggal megjelentek az 

ülés napirendjéhez kapcsolódva 

véleményt nyilváníthatnak és kérdést 

tehetnek fel, ha ehhez a képviselő-

testület egyszerű szótöbbséggel 

hozzájárul. A hozzászólási igényt az 

ülés elnökéhez vagy bármely 

képviselőhöz kell jelezni. A képviselő 

köteles a jelzést azonnal továbbítani az 

ülés elnökéhez." 

 

6. § Az SZMSZ 42. § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Titkos szavazáskor minden 

szavazásra jogosult képviselő-testületi 

tag borítékot és olyan szavazócédulát 

kap, amelyen az eldöntendő kérdés 

olvasható, alatta pedig egy sorban a 

következő három válaszlehetőség van 

feltüntetve: "igen", "nem", 

"tartózkodom". Mindhárom 

válaszlehetőség alatt található egy-egy 

szavazásra szolgáló kör. A szavazásra 

jogosult képviselő-testületi tagnak a 

döntését félreérthetetlenül kell jelölnie 

a válaszához tartozó körbe rajzolt 

egymást metsző két vonallal (X vagy 

+ jellel). Ezt követően a 

szavazócédulát borítékba kell 

helyezni. A szavazócédulát tartalmazó 

borítékot a szavazóurnába kell 

helyezni, melyet előzetesen a 

szavazatszámláló bizottság tagjai 

ellenőriztek és lezártak.” 

 

7. § Az SZMSZ 45-48. §-a helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

 

„45. § (1) A 44. § (6) bekezdésében 

említett társadalmi egyeztetés formája 

a hivatal.szentgotthard.hu honlapon (a 

továbbiakban: honlap) megadott 

elérhetőségen keresztül biztosított 

véleményezés. 

(2) A társadalmi egyeztetésre bocsátott 

tervezetet legkésőbb a képviselő-

testület tagjainak történő megküldéssel 

egyidejűleg a honlapon a 

„Rendelettervezetek véleményezése” 

menüpontban közzé kell tenni. A 

tervezettel együtt általában közzé kell 

tenni a hozzá tartozó előterjesztés 

szövegét, benne a jogalkotásról szóló 

törvényben meghatározott indokolást 

és előzetes hatásvizsgálat 

összefoglalóját. 

(3) A polghiv@szentgotthard.hu 

elektronikus levélcímen, melyet a 

honlapon külön is fel kell tüntetni, a 

soron következő képviselő-testületi 

ülést megelőző első bizottsági ülés 

napján 8 óráig bárki véleményt 

nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre 

bocsátás céljából közzétett tervezetről. 

Kivételes esetben a jegyző ettől eltérő, 

ennél hosszabb időtartamot is 

meghatározhat. 

(4) A név és szentgotthárdi lakcím vagy 

szentgotthárdi székhely vagy 

szentgotthárdi telephely feltüntetése 

nélkül beérkezett véleményeket, 

valamint a nem valós szentgotthárdi 
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címmel érkezett véleményeket azok 

figyelembevétele nélkül törölni kell. 

(5) A jegyző a véleményező nevét, 

elektronikus levélcímét és lakcímét 

vagy székhelyét vagy telephelyét – a 

46. § (1) bekezdése szerinti 

összefoglaló elkészítése céljából – 

legkésőbb a társadalmi egyeztetésre 

bocsátott tervezet Képviselő-testület 

általi megtárgyalását követő napig 

kezeli, azt rajta kívül csak a 

Képviselő-testület tagjai tekinthetik 

meg. 

(6) A véleményező adatainak 

kezeléséhez szükséges az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben foglalt vélelem 

szerint az (5) bekezdésben foglalt 

adatkezelések tekintetében 

megadottnak kell tekinteni. Erről a 

véleményezőt a honlapon tájékoztatni 

kell. 

 

46. § (1) A jegyző mérlegeli a beérkezett 

véleményeket, és azokról, valamint az 

elutasított vélemények esetében az 

elutasítás indokairól összefoglalót 

készít, amit a képviselő-testületi 

ülésen az adott napirendi pont elején, a 

bizottságok javaslatait követően 

ismertet. 

(2) A beérkezett vélemények kapcsán a 

véleményezők felé a jegyzőt egyedi 

válaszadási kötelezettség nem terheli. 

(3) A beérkezett véleményeket a 

képviselő-testület tagja részére 

kérésére hozzáférhetővé kell tenni. 

 

47. § (1) A rendelet hiteles, végleges 

szövegét a jegyző szerkeszti meg. 

(2) A rendelet végén külön is fel kell 

tüntetni a kihirdetés napját, melyet a 

jegyző aláírásával hitelesít. 

(3) Az önkormányzati rendeleteket 

külön-külön – a naptári év elejétől 

kezdődően – folyamatos sorszámmal 

és évszámmal kell ellátni. 

 

48. § (1) Az elfogadott önkormányzati 

rendelet kihirdetése az önkormányzat 

hivatalos közlönyében való 

közzététellel történhet meg. Ezen 

túlmenően a rendelet szövegét a Közös 

Önkormányzati Hivatal emeleti 

folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán is 

ki kell függeszteni. A rendeleteket 

meg kell jeleníteni az önkormányzat 

hivatalos honlapján, és legalább a főbb 

részeit közölni kell a tájékoztatási 

eszközök (pl. sajtó, Városi Televízió 

stb.) útján. 

(2) A hatályos önkormányzati 

rendeletek nyilvántartásáról a jegyző 

gondoskodik. 

(3) A hatályos önkormányzati 

rendeletek a Közös Önkormányzati 

Hivatalban munkaidő alatt is 

megtekinthetők.” 

 

8. § Az SZMSZ 58. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„58. § (1) Az ideiglenes bizottság 

megalakításáról rendelkező 

határozatnak tartalmaznia kell: 

a) a bizottság alakításának célját és 

konkrét feladatát; 

b) az elnök és a bizottsági tagok nevét; 

c) a feladat elvégzésére megállapított 

határidőt, vagy feltételt. 

(2) Az ideiglenes bizottság 

működésének belső szabályait – 

figyelemmel az SZMSZ-ben foglalt 

rendelkezésekre – első (alakuló) 

ülésén állapítja meg. 

(3) Az ideiglenes bizottság feladatának 

elvégzése után munkájáról köteles a 

Képviselő-testületnek írásban 

beszámolni. Amennyiben a Képviselő-

testület az elkészített jelentést 

elfogadja, a bizottság elnökének és 

tagjainak megbízatása megszűnik.” 

 

9. § Az SZMSZ 71. § (1) bekezdés f)-h) 

pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

(A képviselő köteles:) 



XI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 18. 

 9 

„f) mind közéleti szereplése, mind 

magánéleti tevékenysége során 

példamutató, erkölcsileg feddhetetlen 

magatartást tanúsítani; 

g) állampolgári kötelezettségeit 

példamutatóan teljesíteni.” 

 

10. § Az SZMSZ 79. §-a a következő (8) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (8) Amennyiben az elhangzott javaslat, 

kérdés megválaszolására a 

közmeghallgatáson nem kerül sort, az 

írásos válasz megtörténtéről és a 

válaszról a soron következő képviselő-

testületi ülésen a jegyző tájékoztatja a 

képviselő-testületet.” 

 

11. § Az SZMSZ 90. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„90. § A kötelezett vagyonnyilatkozatába 

történő betekintést a betekintési 

nyilvántartáson kell dokumentálni. A 

betekintési nyilvántartáson fel kell 

tüntetni a betekintés időpontját, a 

betekintő nevét, lakcímét, a 

betekintésre jogosult saját kezű 

aláírását.” 

 

12. § Az SZMSZ 91. § (9) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 

eljárás során a vagyonnyilatkozat-

vizsgáló bizottság felhívásának 

átvételét a kötelezett aláírásával 

igazolja. A felhíváshoz csatolt 

adatlapon a kötelezett tájékoztatja a 

bizottságot az azonosító adatokról. A 

bizottság elnöke elismervényben 

igazolja az adatlap átvételét.” 

 

13. § Az SZMSZ 94. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

"94. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételre 

kötelezett saját személyére 

vonatkozó nyilvántartási száma a 

2002/2006-os önkormányzati 

ciklustól folyamatosan képződik, az 

újból megválasztott képviselő-

testületi tag - a polgármestert is 

beleértve - a régi számán szerepel 

tovább, a képviselő-testület új tagjai 

pedig az utolsó kiadott számtól 

kezdődően folyamatosan számozva 

kapják meg nyilvántartási számukat. 

(2) A vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség megszűnését követően 

az egykori kötelezett nyilvántartási 

száma újból nem használható fel. 

(3) A vagyonnyilatkozat-tételre 

kötelezettel közös háztartásban élő 

házas- vagy élettársának 

nyilvántartási száma „x.1”, ahol az 

„x” a vagyonnyilatkozat-tételre 

kötelezett nyilvántartási száma. 

(4) A vagyonnyilatkozat-tételre 

kötelezettel közös háztartásban élő 

első gyermekre vonatkozó 

nyilvántartási szám „x.2”, ahol az 

„x” a vagyonnyilatkozat-tételre 

kötelezett nyilvántartási száma. A 

második, harmadik stb. gyermekre 

vonatkozó nyilvántartási szám utolsó 

számjegye a gyermekek számától 

függően folyamatosan eggyel nő." 

 

14. § Az SZMSZ 95. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„95. § E rendelet alkalmazása során a 

személyes érintettségre vonatkozó 

rendelkezések alkalmazásában 

hozzátartozó alatt a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvényben 

meghatározott közeli hozzátartozót 

kell érteni.” 

 

15. § Az SZMSZ 

a) 10. § (2) bekezdésében a „11. § (2) és 

(3) bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „9. § (2)-(3) bekezdésében”, 

b) 17. §-ában a „Szentgotthárd és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás” 

szövegrész helyébe a „Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati Társulás”, 

c) 18. § (1) bekezdésében a 

„Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi 
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Társulás” szövegrész helyébe a 

„Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás”, 

d) 19. § (1) bekezdésében a 

„nagyterme” szövegrész helyébe a 

„Robert Leeb terme”, 

e) 21. § (5) bekezdésében az „(1) és (5) 

bekezdésben” szövegrész helyébe az 

„(1) és (4) bekezdésben”, 

f) 33. § (2) bekezdésében a „26. § (2) 

bekezdésében” szövegrész helyébe a 

„22. § (2) bekezdésében”, az „SZMSZ 

58. § (1) bekezdésének előírásai” 

szövegrész helyébe az „55. § (1) 

bekezdésének előírásai”, 

g) 37. § (3) bekezdés a) pontjában a 

„39. § (7) bekezdésben” szövegrész 

helyébe a „35. § (7) bekezdésében”, 

h) 37. § (7) bekezdésében az „az 

SZMSZ 24. §-ának előírásai” 

szövegrész helyébe a „20. § előírásai”, 

i) 38. § (3) bekezdésében az „Mötv. 

50.§ foglalt ügyeken túl” szövegrész 

helyébe az „Mötv-ben foglalt ügyeken 

túl”, 

j) 42. § (3) bekezdésében a „Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság” szövegrészek helyébe a 

„Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi 

Bizottság”, 

k) 43. § (6) bekezdésében az „az 

államigazgatási eljárás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvényben” szövegrész helyébe az „a 

közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvényben”, az 

„irodája” szövegrész helyébe a 

„csoportja”, 

l) 51. § (1) bekezdésében a „három 

példányban” szövegrész helyébe a 

„két példányban”, 

m) 56. § (1) bekezdésében a „3. 

melléklete” szövegrész helyébe a „2. 

melléklete”, 

n) 57. § (1) bekezdésében a „Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi 

Bizottság”, 

o) 57. § (3) bekezdésében az „58. § (6) 

bekezdés a) pontjában” szövegrész 

helyébe az „55. § (6) bekezdés a) 

pontjában”, 

p) 59. § (4) bekezdésében a 

„Polgármesteri Hivatal” szövegrész 

helyébe a „Közös Önkormányzati 

Hivatal”, 

q) 60. § (7) bekezdés f) pontjában az 

„elnök írja alá” szövegrész helyébe az 

„elnök és a városrészi önkormányzat 

egyik tagja írja alá”, 

r) 67. § (2) bekezdésében a 

„Polgármesteri Hivatal” szövegrész 

helyébe a „Közös Önkormányzati 

Hivatal”, 

s) 74. § (2) bekezdésében az „Ötv-ben” 

szövegrész helyébe az „Mötv-ben”, 

t) 77. § (1) bekezdés g) pontjában a 

„Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottságot” szövegrész helyébe a 

„Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi 

Bizottságot”, 

u) 87. § (1) bekezdésében a „Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi 

Bizottság”, 

szöveg lép. 

 

16. § Hatályát veszti az SZMSZ 

a) 12. § (2) bekezdése, 

b) 20. § (5) bekezdése, 

c) 37. § (6) bekezdésében az „a Városi 

Televízió munkatársai és kamerái és” 

szövegrész, 

d) 38. § (3) bekezdésének a)-b) pontja, 

e) 39. §-a, 

f) 40. § (7) bekezdésében a „43. § 

szerinti, ” szövegrész, 

g) 50. § (3) bekezdésében az „az 

aljegyző, a Közös Önkormányzati 

Hivatal vezetője helyett a jegyző 

vagy” szövegrész, 

h) 53. § (1) bekezdés b) pontja, 

i) 53. § (4) bekezdése, 

j) 55. § (6) bekezdés d) pontja, 

k) 60. § (9) bekezdése, 

l) 62. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 

m) 71. § (1) bekezdés a) pontja, 



XI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 18. 

 11 

n) 74. § (5) bekezdésében az „az 

Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat igazgatója és” szövegrész, 

o) 76. § (1) bekezdése, 

p) 77. § (4) bekezdése, 

q) 56. Érdekegyeztetés rendszere 

alcíme, 

r) 91. § (1) bekezdése, 

s) 91. § (13) bekezdése, 

t) 93. § (3) bekezdése, 

u) 96. § (1) bekezdés c) pontja. 

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2014. december 18. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testületének 

37/2014.(XII.18.) önkormányzati 

rendelete 

A Szentgotthárdi Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalatról szóló 

21/1991. (II. 25.) Önkormányzati  

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2)  bekezdése, Magyarország Helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdése 

alapján kapott felhatalmazás szerint a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának A Szentgotthárdi 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatról 

szóló 21/1991. (II. 25.) Önkormányzati  

rendeletét  hatályon kívül helyezi. 

 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon  

lép hatályba. 

 

 

Kihirdetve: 2014. december 18. 

 

 

 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

286/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő 

Kft., az Ipari Park Kft., a Gotthárd-

Therm Kft., a Vasivíz ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely   

Közalapítvány, a Szentgotthárdért 

Közalapítvány, a Szentgotthárd 

Közbiztonságáért Közalapítvány, az 

Alapítvány Szentgotthárd  

      Szakképzéséért ; 

- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;  

- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának 

tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő 

Bizottságának tagja, Gotthárd-Therm 

Kft. felügyelő Bizottságának elnöke 

- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány Ellenőrző Testülete 

2014. évi munkájáról szóló melléklet 

szerinti beszámolóit elfogadja.  

Köszönetét fejezi ki valamennyi 

beszámolót készítőnek az egész évi 

munkájáért és a hatékony, jó 

együttműködésre 2015. évben is számít.  

 

Javasolja, hogy a 100 %-os 

önkormkányzati tulajdonú cégek 

felügyel bizottságaiba választott tagok 

számára díjazás kerüljön megállapításra, 

a díjazás mértékéről egyeztetni kell.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

287/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

     Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Előterjesztés melléklete  szerint 

elfogadja  Szentgotthárd Város 
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Önkormányzata Képviselő-testületének  

és az  Önkormányzat állandó 

bizottságainak 2015. évi munkaterveit. 

 

    Határidő:azonnal 

    Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

288/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, 

2014. évi közbeszerzési eljárásairól 

készült beszámolót elfogadja.  

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Doncsecz András 

közbeszerzési referens 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat Közbeszerzési 

szabályzatát az Előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 Határidő: a közlésre azonnal 

 Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

3.  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Közbeszerzési szabályzatát az 

Előterjesztés 2. sz. melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

 Határidő: a közlésre azonnal 

 Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

4.  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

A  közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény  hatálya alá nem tartozó 

beszerzésekről szóló Szabályzatot az 

Előterjesztés 3. számú melléklete 

szerint a következő kiegészítésekkel 

hagyja jóvá: a beszerzési munkacsoport 

5 millió Ft értékig dönthessen a 

közbeszerzésekről. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester  

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

289/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

kérelmét  támogatja, a működési 

céltartalékba helyezett 10 millió forint 

terhére az eddig alátámasztott és 

megindokolt 6 millió forintot az intézmény 

ügyeleti ellátás szakfeladatának 2014. évi  

költségvetéséhez elkülöníti. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr Csiszár Judit intézményvezető 

   Somorjainé D.Zsuzsanna pénzügyi 

   vezető 

 

290/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szentgotthárd és Térsége 
Széchenyi István 5-8. Évfolyamos 
Általános Iskolájának kérését 
támogatja és 1 000 000 forintot 
biztosít a 2015. évi költségvetésben a 
jubileumi programok lebonyolításához 
de azt az iskola munkáját segítő   
„Tehetségekért” Alapítvány részére 
fogja átutalni azzal, hogy  

- a támogatással 2015. 
december 31-ig számlákkal 
kell elszámolni az 
Önkormányzat felé, 

- az intézmény a rendezvény 
során az Önkormányzatot 
támogatóként 
megjeleníti/feltünteti, 

- a rendezvényekről, azok 
időpontjáról tájékoztatja a 
városi rendezvényszervezéssel 
foglalkozó munkacsoportot. 

 
Határidő: 2015. évi költségvetés 
tervezés 
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Felelős:    Kocsisné Takács Éva,  
tagintézmény-vezető 

Somorjainé D. Zsuzsanna,  
pénzügyi vezető 

 

291/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. 

sz. mellékletét képező Használati 

szabályzat 2015. január 01. időponttól az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 

változzon.  

 

Határidő: 2015. január 01. 

Felelős:   Molnár Piroska igazgató 

 

292/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a Helyi 

Gazdaságélénkítő Program végrehajtását 

szolgáló cselekvési programok 

kialakítására Munkacsoportot hoz létre 

melynek tagjai a Képviselő-testület állandó 

Bizottságainak 1-1- tagja: 

Kovács Andrea 

dr. Haragh László 

Kardosné Kovács Márta 

Seres Csaba 

A Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői közül 3 fő 

dr. Gábor László 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

Doncsecz András 

A Munkacsoport a működési rendjét saját 

maga határozza meg. Az elkészült 

programokat folyamatosan terjeszti a 

képviselő-testület elé. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

293/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2014. december 01.  

napjától a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő 

bizottsági tagjának öt éves határozott  

időtartamra Fekete Tamás Körmend, 

Thököly u. 23.sz.  alatti lakost választja. 

Egyben visszavonja a 273/2014. határozat  

2/b pontját. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

294/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Huszár Gábor   

foglalkoztatási jogviszonyban álló 

polgármester részére  bruttó 582 262  Ft 

egyszeri jutalom kifizetését engedélyezi. A 

jutalom fedezete a 2014. évi 

pénzmaradvány  végkielégítésre tervezett 

összege. 

 

Határidő: a kifizetésre 2014. december 31. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

295/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. 

évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 

4. számú melléklete szerint. 

 

Határidő:folyamatos 

Felelős:Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

   Kovács Renáta - belső ellenőrzési 

   vezető 

 

296/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 2015. 

februári testületi ülésre kerüljön a testület 
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elé egy komplett vizsgálati anyag „Az 

egyes külföldi állampolgárok 

Szentgotthárdon tartozkodásának 

helyzetéről”. A vizsgálatba be kell vonni 

legalább a következő szervezeteket:  

 Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Bizottsága 

 Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

 Szentgotthárdi Rendőrörs 

 Szentgotthárdi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

 Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Szabálysértési Hatósága 

 ÁNTSZ 

 SZEOB  

 Szentgotthárdi iskolák képviselői 

 Szociális Tanácsnok 

 SZET Szentgotthárdi Kft. 

 a hulladékszállítással foglalkozó 

szervezet. 
 

Amennyiben szükséges, fel kell venni a 

kapcsolatot az idegrendészeti szervekkel és 

mindazon szervezetekkel, amelyek a 

vizsgálati kérdésekben lényeges 

információkkal rendelkezhetnek. 

A vizsgálat során a képviselő testület 

részéről Lábodi Gábor képviselő vesz 

részt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Lábodi Gábor képviselő 

 

 

297/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

„Együttműködés a Béke nevében” 

LEADER pályázati projekt 

megvalósításához szükséges költségeket 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

összesen 22.339.736,- Ft mértékig  

megelőlegezi a Szentgotthárd és Térsége 

Turisztikai Egyesület számára azzal, hogy  

- ezen összegből 10.308.150,- Ft-ot 

már az Egyesület részére 

kölcsönszerződés alapján már 

kifizetésre került;  

- a fennmaradó összeg átutalására az 

Egyesület jelzése alapján, külön 

kölcsönszerződéssel kerülhet sor, 

- a megelőlegezett összeg 

elszámolhatósága esetén az 

Egyesület köteles azt az összeget a 

támogatás megérkezését követően 

visszautalni az Önkormányzat 

számára. 

-  

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

                  dr. Gábor László, Önk. és 

       Térségi Erőforrások v. 

                  Dr. Simon Margit TDM elnök 

                  Somorjainé D. Zsuzsanna 

       pénzügyi vezető 

 

298/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 

hozzájárul Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a C-TESILE KFT 1056 

Budapest, Váci utca 81. közt 2012. 

december 17-n létrejött, szentgotthárdi 

1404 hrsz-ú, természetben  9970 

Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. szám alatti 

ingatlanon található hátsó épületre 

vonatkozó Bérleti szerződés változatlan 

feltételekkel, további két évre, 2016. 

december 31-ig történő 

meghosszabbításához.  

 

Határidő: a közlésre azonnal, 1. és 2. 

pontban szerződéskötésre 2015. január 1. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

299/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar 

Állam tulajdonában és NFA kezelésében 

lévő szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 
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7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, 

rét és közforgalom elől el nem zárt 

magánút megnevezésű, ingatlan 

megszerzését akként, hogy az 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonába kerülhessen.  

Abban az esetben, ha a tervezett 

törvénymódosítás ezt mégsem tenné 

lehetővé, akkor a következő megoldást 

választja: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar  

Állam tulajdonában és NFA kezelésében 

lévő szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 

7900 m2 területű, 212,09 Ak értékű, kert, 

rét és közforgalom elől el nem zárt 

magánút megnevezésű, ingatlan 

megszerzését akként, hogy cserébe  

Szentgotthárd Város Elsődlegesen cserére 

felkínált ingatlanok: 

 

Másodlagosan cserére felkínált ingatlan: 

- Szentgotthárd, 0564 hrsz-ú, legelő, 

szántó, kivett anyaggödör 

megnevezésű, 1 ha 8564 m2 

ingatlan 

 

Harmadlagosan felkínált ingatlanok: 

- - 0232/31 hrsz-ú, 5000 m2 

területű, szántó művelési ágú, 

- - 0232/32 hrsz-ú, 5000 m2 

területű, szántó művelési ágú, 

- - 0232/33 hrsz-ú, 2 ha 9235 m2, 

területű, szántó művelési ágú 

A Képviselő-testület felhatalamazza 

Huszár Gábor polgármestert az eljárásra. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, 

Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

300/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

0444/2 hrsz-ú, összesen 1 ha 1767 m2 

területű, erdő és rét művelési ágú, 19,83 

AK értékű,  a 0232/31 hrsz-ú, 5000 m2 

területű, szántó művelési ágú, 13,05 AK 

értékű, 0232/32 hrsz-ú, 5000 m2 területű, 

szántó művelési ágú, 13,05 AK értékű, 

0232/33 hrsz-ú, 2 ha 9235 m2, területű, 

szántó művelési ágú, 97,49 AK értékű 

kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokat egyelőre nem értékesíti.  
 

Határidő:  a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

301/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező 

szentgotthárdi 2855 hrsz-ú, 501 m
2
 

alapterületű, beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) 

önkormányzati rendelet 15. §. (2) 

bekezdés szerint a helyben szokásos 

módon meghirdeti eladásra az  

Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

feltételekkel.  

Az eladási ár ÁFA nélkül   342 632 – Ft. 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2015. 

Település Hrsz. műv.ág: terület: 

Szentgotthárd 070/19 Erdő 1694 m2 

Szentgotthárd 070/22 Erdő 1709 m2 

Szentgotthárd 075/2 Erdő 328 m2 

Szentgotthárd 0402 Erdő 1270 m2 

Szentgotthárd 0412 Erdő 1256 m2 

Szentgotthárd 0413 Erdő 1324 m2 

Szentgotthárd 0422 Erdő 2251 m2 

Szentgotthárd 0425 Erdő 726 m2 

Szentgotthárd 0427 Erdő 6896 m2 

Szentgotthárd 0440 Erdő 2962 m2 

Szentgotthárd 0807/47 Erdő 2952 m2 

Szentgotthárd 0835/9 Erdő 2186 m2 

Szentgotthárd 0722/36 szántó 2005 m2 

Szentgotthárd 0792/40 szántó 2022 m2 

Szentgotthárd 0390 legelő 2961 m2 

Szentgotthárd 0392 legelő 950 m2 

Szentgotthárd 
0395 

szántó 
és erdő  

5560 m2 

Szentgotthárd 
0444/2 

rét és 
erdő 

11767 m2 
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január 14. 
 

Határidő:  a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

302/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Molnár István László, 

9970 Szentgotthárd, Móra F. u. 3. sz. alatti 

lakos kérelmét, melyben felajánlja a 

kizárólagos tulajdonában lévő, fenti cím 

alatt szereplő, szentgotthárdi 2222/2 hrsz-

ú 1473 m2 területű, kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű ingatlant 

az Önkormányzat részére, s cserébe élete 

végéig tartó lakhatási lehetőséget kér egy 

önkormányzati bérlakásban azzal a 

feltétellel, hogy a mindenkori lakbér 

összegét életjáradékként megkapja 

elviekben támogatja. 

Amennyiben rendelkezésre áll olyan 

önkormányzati bérlakás mely, Molnár 

István László számára megfelel, akkor a 

soron következő Testületi ülésre az ügyet 

elő kell terjeszteni, továbbá a 

Szentgotthárd, Móra F. u. 3. sz. alatti 

lakóházas ingatlanról független 

ingatlanforgalmi szakértővel értékbecslést 

kell készíttetni, s az életjáradéki szerződés 

tervezetét is mellékelni kell. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

303/2014. 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 

módosításához az előterjesztés 4.sz. 

melléklete szerint.  

   

Határidő:a közlésre azonnal, 

szerződésmódosításra 2015. január 1. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

304/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat a LEADER pályázati 

projekt megvalósításához 298.450,- forint 

támogatást 2015. március 30-i 

visszafizetési határidővel biztosít a 

Horgász Egyesület Szentgotthárd 

számára az előterjesztésben foglaltak 

szerint.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

     Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna   

     pénzügyi vezető 

 

305/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület 2009. év óta a 

Régióhő Kft-vel szemben fennálló 

díjtartozásából 1.500.000 Ft-ot átvállal. Ezt 

a Régióhő Kft számára olyan módon 

biztosítja, hogy a Régióhő Kft részére  

biztosított tagi kölcsönből fennmaradó 

1.500 e/Ft-ot nem kéri vissza a társaságtól 

és a KFT  fennálló  tagi kölcsöntartozását 

ezáltal rendezettnek tekinti. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős:Huszár Gábor polgármester 

 Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

 Németh István ügyvezető 

 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi 

 vezető 

 

306/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat v.a. 
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vagyonfelosztási javaslatát az Előterjesztés 

mellékletei szerint elfogadja. 

3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az OKV „v.a.” az Éves 

mérleg beszámolóját elfogadja. 

4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az iratok tárolása, 

megőrzésére a SZET Kft telephelyét  jelöli 

ki. 

5/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a vagyon biztosítását 

Szentgotthárd, Füzesi úti telephely 

tekintetében biztosítást az Önkormányzat 

köt, a vagyon őrzéséről a SZET Kft-t bízza 

meg. 

6/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a végelszámoló részére 

450.000 Ft+Áfa díjazását elfogadja. 

7/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a végelszámolás 

cégbíróság által történő lezárásakor a még 

fennálló követelések a tulajdonosra 

engedményeződik. 

8/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a végelszámolás 

lezárásakor az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat v.a. felosztható 

vagyona a tulajdonos Önkormányzatot 

illeti meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester   

 

307/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete az Állami 

Számvevőszék vizsgálata 

eredményeképpen elfogadott 

186/2012.(VIII.09.) számú határozatának 

megfelelő teljes körűen végrehajtása 

érdekében az alábbi határozatot hozza: 

a/ A polgármester soros költségvetési 

beszámolók keretében tájékoztassa a 

Képviselő-testületet az intézkedési tervben 

előírt határidők alapján az adott időszakban 

végrehajtandó feladatok teljesítéséről, 

benne az intézkedések megvalósítása révén 

az elért eredményeket, az intézkedések 

pénzügyi egyensúlyi helyzetre gyakorolt 

számszerűsített hatását. 

 

Határidő: 2014. évi zárszámadás 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

b/A gazdasági társaságok pénzügyi 

helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében előírt intézkedési terv készítési, 

illetve  beszámolási kötelezettségnek 

megfelelően  az intézkedési tervet be kell 

mutatni a Képviselő-testületnek. 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

c/ A kötelezettségek finanszírozási 

forrásainak három évre kitekintő 

bemutatása csak a 2013. évi költségvetési 

rendeletben valósult meg. Az 

Önkormányzat likviditási helyzetének 

kezelése érdekében havonta aktualizált 

likviditási tervvel kell rendelkezni.  

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

d./ Az Önkormányzatnál továbbra is 

fennálló, az Állami Számvevőszék által az 

utóellenőrzés megállapításain túl  

beazonosított pénzügyi kockázatokhoz 

kiküszöbölése érdekében a Polgármester a 

képviselő-testületet előre meghatározott 

rendszerességgel tájékoztassa a lejárt 

határidejű szállítói állomány alakulásáról 

és az ezzel kapcsolatosan megtett 

intézkedésekről a lejárt tartozások 

kezelésével kapcsolatos feladatok 

ütemtervének elkészítéséről, az egyes 

feladatokért felelős személyek 

meghatározásáról. 

 

Határidő: negyedévente 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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e./ A költségvetés tervezése során a 

pénzügyi egyensúly hosszú távú 

fenntartását lehetővé tevő elkülönített 

tartalék képzése érdekében a  polgármester 

terjesszen a Képviselő-testület elé egy 

döntési javaslatot, amelyben a gazdálkodás 

biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és 

az adósságállomány újratermelődésének 

elkerülése érdekében meg kell határozni a 

működési és felhalmozási egyensúly 

hosszú távú fenntartásához szükséges 

elkülönített tartalék nagyságát, képzésének, 

felhasználásának szabályait. 

 

Határidő: költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


