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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
6/2014.

(II. 27.) Önkormányzati rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2014.évi költségvetéséről.

3.

7/2014.

(II. 27.) Önkormányzati rendelet
a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjéről
szóló 11/2001. (III. 29.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról.

9.

8/2014.

(II. 27.) Önkormányzati rendelet
a szentgotthárdi településképi bejelentési
eljárás szabályozásáról szóló 40/2013.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

10.

9/2014.

(II. 27.) Önkormányzati rendelet
a helyben központosított közbeszerzések
szabályairól szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

10.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
34/2014. (II. 27.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetése.

11.

35/2014. (II. 27.)

Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.

12.

36/2014. (II. 27.)

Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2013. évi tevékenységéről,
valamint az Egyesület 2014. évi munkatervéről.

12.
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37/2014. (II. 27.)

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban lakók lakbér és közös
költség hátralékáról.

12.

38/2014. (II. 27.)

A Rendelőintézet álláshely iránti kérelme.

12.

39/2014. (II. 27.)

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum 2014.évi munkaterve.

12.

40/2014. (II. 27.)

Sportesemények szervezése.

13.

41/2014. (II. 27.)

Jánosik és Társa Kft. takarítási szolgáltatás
díjemelési kérelme.

13.

42/2014. (II. 27.)

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak
és póttagjainak megválasztása.

13.

43/2014. (II. 27.)

A Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdélkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács helyettes képviselőjének
megválasztása.

13.

44/2014. (II. 27.)

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014.
költségvetésének önkormányzati támogatása.

13.

45/2014. (II. 27.)

Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez.

14.

46/2014. (II. 27.)

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész
ivóvízminőség-javítása” programhoz kapcsolódó
EU Önerő Alap pályázathoz szükséges
saját forrás biztosítása.

14.

47/2014. (II. 27.)

Önkormányzati tulajdonú utak
burkolat-felújítása 2014.

15.

48/2014. (II. 27.)

Sztg. 1244 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

15.

49/2014. (II. 27.)

Lakásvásárlási felajánlás.

16.

50/2014. (II. 27.)

Lakáscélú támogatási kérelem.

16.

51/2014. (II. 27.)

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.

16.

52/2014. (II. 27.)

Ingatlan értékesítés szentgotthárdi 484/44 rsz.

16.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről
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:

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait
az 1. melléklet, a 2014. évi összevont
mérleget működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások bontásban a 2.
melléklet tartalmazza
(3) Az Önkormányzat költségvetésének
működési kiadásait, annak forrásait a 3.
melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés
bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek
összegét a rendelet 5. melléklete szerint
határozza meg. Az állami támogatásokat a
6. melléklet részletezi.

.
1. A rendelet hatálya
1.§
A
rendelet
hatálya
kiterjed
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületére (a továbbiakban:
Képviselő-testület) és annak szerveire,
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
intézményeire, valamint a támogatásban
részesített szervekre, szervezetekre.

(5) A költségvetésben a beruházások és
felújítások kiadásait a 4. melléklet
feladatonként és kiemelt előirányzatonként
mutatja be.
(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek
és adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból
fennálló
kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet
tartalmazza

2. A címrend
2. § A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város Önkormányzata költségvetésének
címrendjét a 15. melléklet szerint
határozza meg.
3. A költségvetés bevételei, kiadásai a
költségvetési hiány és finanszírozásának
rendje
3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
2013.
évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.814.489 .e/Ft-ban,
azaz
kettőmilliárdnyolcszáztizennégymilliónégyszáznyolcvankilencezer forintban,
b) bevételi főösszegét 2.814.489 e/Ft azaz
kettőmilliárd-nyolcszáztizennégymilliónégyszáznyolcvankilencezer forintban,
állapítja meg.

(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7.
melléklet, a több éves kihatással járó
feladatokat
a
9.
melléklet,
az
Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a
13. melléklet mutatja.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési
szervek létszámkeretét a 10. mellékletben
részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes
munkaidőre átszámított létszámkeretét
2014.
évre
a
11.
mellékletben
részletezetteknek megfelelően határozza
meg.
(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat
által nyújtott 2014. évi közvetett
támogatások összegeit a 12. melléklet
mutatja be.
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(10) A költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatainak
teljesítéséről
az
előirányzat felhasználási ütemtervet a 14.
melléklet tartalmazza.
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
1.898.592
e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
174.842e/Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési
bevétele
1.160.500 e/Ft
c) Működési támogatások:
317.254 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:

246.946 e/Ft
(3) Felhalmozási bevételek
391.469e/Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
131.098 e/Ft
b) Felhalmozási támogatások
0 e/Ft.
c) Egyéb felhalmozási bevételek
260.371e/Ft
(4) Támogatási
igénybevét.

kölcsönök visszat.
0 e/Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen:
2.291.011 e/Ft
(6)
Költségvetési
hiány
belső
finanszírozása
pénzforgalom
nélküli
bevételek 0 e/Ft
a)
előző
évek
pénzmaradvány
igénybevétele:
e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
2.188 e/Ft,

2014. MÁRCIUS 27.

ab) felhalmozási pénzmaradvány
521.290 e/Ft.
(7) Finanszírozási bevételek összesen:
523.478 e/Ft
5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város Önkormányzata kiadási főösszegén
belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.597.991 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
1.116.498 e/Ft-ot,;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
100.000 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
e/Ft-ot,
e) hiteltörlesztésre
e/Ft-ot
határoz meg.
6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok
a következők:
a) személyi juttatások előirányzata
307.599 e/Ft,
b)
munkaadót
terhelő
járulékok
előirányzata
85.538 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
629.891 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
433.331 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
386.638 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh.
kívülre
46.648 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
e/Ft
e)
ellátottak
pénzbeni
juttatásai
előirányzata
34.192 e/Ft,
f)
működési
kiadás
előirányzata
összesen:
1.488.551 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási
előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat
esetén
a
kiemelt
előirányzatok a 3. számú melléklet
tartalmazza.
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(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 3.000 e/Ft összegben,
melyből
aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft,
ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék 1.000 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
187.786 e/Ft összegben, az
alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
32.440 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
154.746 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett
működési céltartalék az alábbiak szerint
oszlik meg:
a) Civil Alap
5.000 e/Ft
b) Pályázati alap Működési
1.000 e/Ft
c) Intézménykarbantartás
3.000 e/Ft
d) Pannon Kapu rendezv.
1.000 e/Ft
e) Környzetvédelmi alap
1.000 e/Ft
f) Közcélú fogl.dologi
500 e/Ft
g) Közcélú fogl.pályázati
önrész
1.100 e/Ft
h) TDM idegenfor.marketing kts
1.000 e/Ft
i) Városi
rend.Sztg-i
csata
7.000 e/Ft
j) Polgármestr
végkielégítés,jár.
1.840 e/Ft
k) Ügyeleti ellátás
10.000 e/Ft
(5) Az (3) bekezdés bb) pontjában említett
fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint
oszlik meg:
a) Pályázati alap
5.000 e/Ft

2014. MÁRCIUS 27.
b) Gotthard Therm Kft óvadék kez.
11.842 e/Ft
c) Pályázati önrészek Mújfalu
szennyvíz
56.404 e/Ft
d) Pályázati önrész Mújfalu
szennyvíz el nem ismert
1.500 e/Ft
e) Gondozóház
ép.felújítás
30.000 e/Ft
f) Bölcsőde udvar, vizesblokk
12.000 e/Ft
g) Térfigyelő kamerarendsz.
5.000 e/Ft
h) Gimnázium díszudvar
5.500 e/Ft
i) MSE gyakorlópálya
2.500 e/Ft
j) Rendelőint.utrahangkész.
5.000 e/Ft
k) Tekepálya felújítás
20.000 e/Ft

(6) A céltartalékban tervezett e/Ft
felhasználása a következők szerint
történik:
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-k) testületi
döntés alapján
b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi
döntés alapján
c) A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat
elnyerésekor
d) A 5.§ (5) bekezdés b) a banki
kötelezés szerint
7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata
az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz
kötődően, illetve kötött felhasználással
összesen 297.560e/Ft állami támogatásban
részesül.
Az
állami
támogatásból
209.051e/Ft nem kerül folyósításra.
8. § A Képviselő-testület a nem
költségvetési szervek útján ellátott
lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz
szervezetenként a következő forrásokat
biztosítja:
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a) kommunális feladatok (közterület
tisztítás,
parkfenntartás)
ellátása
–
Szentgotthárdi Eszközkezelő Kft: e/Ft,
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon
Kapu Kulturális Egyesület: 33.270 e/Ft.

többletbevételek felhasználására, amelyek
az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %kal haladják meg. Ebben az esetben a
költségvetési rendelet módosítására utólag,
a költségvetési szerv adatszolgáltatása
alapján kerül sor.

4. Költségvetési létszámkeret

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel
többlet felhasználásáról a Képviselőtestület a költségvetési szerv kérelme
alapján dönt. Ezen bevételi többletek
felhasználására
a
Képviselő-testület
döntését követően van lehetőség. A
bevételi többlet összegével a költségvetési
rendeletet a soron következő rendelet
módosítás keretében módosítani kell.
Amennyiben
a
bevételi
többlet
felhasználását a Képviselő-testület nem
engedélyezi
azt
az
önkormányzat
költségvetésébe a döntést követően
azonnal be kell fizetni.

9. § (1) A Képviselő-testület a
költségvetési szervek létszámkeretét 2014.
január 1-jén 44 főben rögzíti.
(2) A költségvetési szervek jelen rendelet
10.
mellékletében
jóváhagyott
létszámkeretet nem léphetik túl.
5. A költségvetés készítésére,
végrehajtására és módosítására vonatkozó
szabályok
10.§ (1) Az Önkormányzat, valamint
költségvetési szervei a Képviselő-testület
által jóváhagyott költségvetés alapján, a
vonatkozó jogszabályok előírásaira és
belső
szabályzataikra
tekintettel
gazdálkodnak
a
gazdaságosság,
a
hatékonyság
és
eredményesség
szempontjait figyelembe véve.
11.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott
bevételi
és
kiadási
előirányzatok
módosítására, valamit a kiadási és bevételi
előirányzatok
átcsoportosítására
a
jogszabályokban meghatározott esetekben
és módon van lehetőség
(2) A költségvetési szervek bevételeinek
elmaradása
nem
eredményezi
az
önkormányzati
támogatás
növelését.
Amennyiben
a
tervezett
bevételek
elmaradnak, a tervezett kiadások nem
teljesíthetők.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi
többlet felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
Nem kell külön képviselő-testületi
jóváhagyás a működés során, az egyes
szakfeladaton
keletkező
olyan

(5) A költségvetési szervek eredeti
előirányzat szinten jutalmat – kivéve a
jogszabály alapján biztosított jubileumi
jutalom – nem tervezhetnek, arra
előirányzat
a
személyi
juttatások
előirányzatának átmeneti megtakarításából
képezhető. A feladat elmaradásból
származó személyi juttatás maradvány
jutalmazásra nem használható.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját
bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat
munkavállalót, a bevételi tervtől való
elmaradás esetén olyan időpontban köteles
a szükségesnek tartott létszámintézkedést
megtenni, hogy a ténylegesen realizálható
bevétele
nyújtson
fedezetet
a
foglalkoztatás,
és
az
esetleges
létszámleépítés teljes költségére. A saját
bevétel
terhére
foglalkoztatott
munkavállalók
személyi
juttatásai,
járulékai önkormányzati támogatás terhére
nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére
történő
foglalkoztatás
esetén
új
munkaszerződés, vagy kinevezés csak
határozott időre, az adott költségvetési évre
vonatkozóan történhet.
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12. § (1) Az év közben engedélyezett
központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha
az érdemi döntést igényel, a Képviselőtestület dönt a költségvetési rendelet
módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő
központi
pótelőirányzatok
miatti
költségvetési rendelet módosítását a
negyedévet követő első Képviselő-testületi
ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek
költségvetését rendeletmódosítással a
Képviselő-testület változtathatja meg. A
költségvetési
szervek
a
Közös
Önkormányzati
Hivatallal
a
tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig
köteles közölni az előirányzatot érintő
módosításokat. A költségvetési rendeletet a
Képviselő-testület
negyedévente
módosítja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – az
önkormányzatot érintő módon – a központi
támogatásokat csökkenti, vagy zárolja,
vagy törli, az intézkedést követően a
költségvetési
rendelet
módosítását
haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
13.§
(1)
A
költségvetési
szerv
pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet
csak akkor nyújthat be, ha a Képviselőtestület által jóváhagyott pénzmaradványát
nem használja fel személyi juttatás
kifizetésére, hanem azt más kiemelt
előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi
kiadásokra fordítja.
(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat
kérelem benyújtásának határideje tárgyév
szeptember 10. A benyújtott kérelemhez
csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi
gazdálkodásának adatait, az addig saját
hatáskörben
végrehajtott
előirányzat
módosítások,
átcsoportosítások
kimutatását, az igényelt pótelőirányzat
részletes, számszaki adatokkal történő
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indoklását, valamint a pénzügyi-gazdasági
feladatokat ellátó szervezet gazdasági
vezetőjének véleményét.
(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat
kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső
ellenőr írásos állásfoglalását is a
kérelemhez csatolni kell.
14.§ A költségvetési szerveknél szakmai
programok indításához, feladatmutatót
érintő
fejlesztéshez,
pályázat
benyújtásához a Képviselő-testület előzetes
hozzájárulása szükséges. A költségvetési
szervek kötelesek az ágazatilag érintett
bizottságok véleményét a Képviselőtestületi döntés előtt kikérni. Minden
esetben ki kell mutatni a kérelmezett
program, fejlesztés, pályázat rövid és
hosszú távú költségvetési kihatásait. A
szükséges önerő biztosításáról, valamint a
pályázat benyújthatóságáról a Képviselőtestület dönt.
15.§ (1) A költségvetési szervek nem a
naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves
időtartamú,
rendszeresen
ismétlődő
szakmai
alapfeladataik
ellátására
tárgyévben a következő évi költségvetés
terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a
Képviselő-testület előzetes engedéllyel
vállalhatnak kötelezettséget.
(2) A költségvetési szervek többéves
kötelezettséget kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása esetén
vállalhatnak.
16.§ A Képviselő-testület feljogosítja:
a) az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft
összegben kötelezettséget vállaljon,
b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft
polgármesteri
keret
felhasználására
kötelezettséget vállaljon.
17.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi
önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb
egyesületek,
civil
szervezetek
alapítványok, egyházak részére pénzbeli
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támogatást nyújthat az erre a célra a
költségvetésben elkülönített alapok terhére.
(2) A sportegyesületek támogatására
vonatkozóan a döntési hatáskört az
SZMSZ az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott támogatások folyósítására a
támogatott szervezettel az Önkormányzat
nevében megkötött támogatási szerződés
aláírását követően kerülhet sor. A
támogatási szerződésnek rendelkezni kell
legalább a támogatás felhasználására,
elszámolására, a nem cél szerinti
felhasználás
jogkövetkezményeire
vonatkozóan.
(3) A támogatás feltétele, hogy a
támogatott
szervezet
írásbeli
nyilatkozatában
arról
is
köteles
nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli,
valamint megfelel a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi
CLXXXI.
törvényben
foglalt
feltételeknek.
18.§ (1) A polgármester a hatályos
jogszabályi
előírások
szerinti
gyakorisággal és időpontokban beszámol
az
önkormányzat
gazdálkodásának
helyzetéről.
(2) A Képviselő-testület a zárszámadás
keretén felülvizsgálja a költségvetési
szervek pénzmaradványát.
(3) A 2013. évi pénzmaradványból az
intézményeket nem illeti meg:
a)
a
költségvetési
szervek
pénzmaradványának elszámolása során az
alaptevékenységgel összefüggő támogatás
értékű bevételek (intézményi ellátási díjak)
módosított
előirányzatát
meghaladó
többlete, valamint az ellátotti létszám
csökkenésével arányosan csökkenő kiadási
előirányzat maradvány elvonásra kerül,
b)
a
Rendelőintézet
2013.
évi
társadalombiztosítás
finanszírozási
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többletbevételével
az
intézmény
önkormányzati támogatását év közben
csökkenteni kell,
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz)
előirányzat maradványa, valamint a
meghatározott célra adott (egyszeri)
előirányzat maradványa.
6. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai
19.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város Önkormányzata és intézményei
számlavezető pénzintézetéül az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Nyrt.
Nyugat-dunántúli
Régió
Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.
20. § (1) Az önkormányzat átmenetileg
szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a
gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett
-, a pénzügyi vezető és költségvetési
csoport javaslata alapján a Polgármester
dönt.
(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról
a Képviselő-testületet a gazdálkodással
kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg
tájékoztatni kell.
21.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti
likviditási problémák kezelésére hozzájárul
max 150.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel,
valamint max 20.000 e/Ft munkabérhitel
felvételéhez .
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek
tekintetében a Képviselő-testület azok
visszafizetésére kötelezettséget vállal,
kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a
kapcsolódó terheit a költségvetésében
megtervezi.
22.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban
rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú,
valamint hosszú lejáratú hitel felvételéről
esetenként külön dönt.
23.§ Az intézmények finanszírozása a
kiskincstár keretében, a számlavezető
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pénzintézet útján, megállapodás alapján
történik.
7. Vegyes rendelkezések
24.§ A Képviselő-testület önkormányzati
biztost rendel ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert
tartozásállománya a 30 napot, mértékét
tekintve a költségvetési szerv éves eredeti
kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a
100 millió Ft-ot eléri és e tartozását egy
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek
tartozás
állományukról
negyedévi
rendszerességgel, a rögzített mérték elérése
esetén
pedig
azonnal
kötelesek
tájékoztatást adni az irányító szerv részére.
25. § (1) Az állampolgárok élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi
csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a
polgármester a helyi önkormányzat
költségvetése körében átmeneti intézkedést
hozhat, amelyről a Képviselő-testület
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
jogkörében
a
polgármester
az
előirányzatok
között
átcsoportosítást
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok
teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési
rendeletben nem szereplő kiadásokat is
teljesíthet.
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2015. évi
költségvetési rendelet elfogadásáig az
önkormányzat bevételeit beszedje és a
legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A
felhatalmazás az új költségvetési rendelet
hatályba lépésének napján megszűnik.
8. Módosító és záró rendelkezések
27. § E rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014.
január 1. napjától kell alkalmazni.
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28.
§
A
Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatalban
foglalkoztatottak
közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( a
továbbiakban :R. )
10.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés
lép.
„
A
Hivatal
köztisztviselője 2014. december 31-ig
alapilletménye 20 %-ának megfelelő
mértékű illetménykiegészítésre jogosult”
Kihirdetve: 2014. február 27.-én
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2014. /II.27./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és
igénybevételének rendjéről szóló 11/2001.
(III. 29.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdése, és a Magyarország
Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján
a következőket rendeli el:
1.§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
parkolási
rendszerről
és
a
fizetőparkolók
működésének
és
igénybevételének
rendjéről
szóló
11/2001. (III. 29.) számú önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (3)
bekezdését
az
alábbiak
szerint
módosítja:
„2.§ (3) A fizető parkolókat a fenntartóval
kötött szerződés alapján a SZET
Szentgotthárdi
Kft. üzemelteti (a
továbbiakban üzemeltető).”
2.§ A R. 3. § (3) bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
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(3) A parkolási rendszer részét képező kék
zónát „Várakozni tilos” táblával és alatta
„Kivéve kék parkolójeggyel rendelkezők,
illetve áru ki-, berakodás ideje”
jelzőtáblával kell ellátni.”
„

3.§ A R. 5. § (2) bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
„(2) Rendezvények esetén az üzemeltető az
üzemeltetési időt- a rendező szerv
kérelmére eseti jelleggel, egyedi elbírálás
alapján
a
Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
előzetes
jóváhagyásával
jelen
rendeletben
meghatározottaktól
eltérően
is
megállapíthatja.”
4.§ A R. 6. § (5) bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
„(5) Az üzemeltető- a rendező szerv
kérelmére- eseti jelleggel egyedi elbírálás
alapján
a
városközpontot
érintő
rendezvények esetén, kizárólag parkolási
célra,
a
Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
előzetes
jóváhagyásával csoportos fizetésre is
megállapodást köthet.”
5.§ A R. 9/A. § (5) bekezdésében a
„Szentgotthárd és Térsége Többcélú
Kistérségi
Társulás”
helyébe
„Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás” lép.
6.§ A R. 2. melléklete IV. pontja e
rendelet 1. melléklete szerint módosul.
7.§ E rendelet. 2014. március 01-én lép
hatályba.
Kihirdetve: 2014. február 27.-én
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
A szentgotthárdi településképi bejelentési
eljárás szabályozásáról szóló
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40/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bek. a) pontjában kapott felhatalmazás
valamuint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 199a 7. évi LXXVIII.
törvény 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában
kapott felhatalmazás alapján – Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. § A szentgotthárdi településképi
bejelentési eljárás szabályozásáról
szóló 40/2013.(XII.19.) önkormányzati
rendelet 1. §(1) bekezdés d) pontja a
következők szerint módosul:
„1.§ (1) bek. d)
A nettó 20,0 m2
alapterületet az építési tevékenységet
követően
sem
meghaladó
méretű
kereskedelmi,
szolgáltató,
illetve
vendéglátó rendeltetésű épület építése,
bővítése esetén.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Kihirdetve: 2014. február 27.-én
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
9/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzések
szabályairól szóló 7/2011.(II.24.)
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
Önkormányzatának
a

Város
helyben
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központosított közbeszerzések szabályairól
szóló
7/2011.(II.24.)
önkormányzati
rendeletet hatályon kívül helyezi.
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
Kihirdetve: 2014. február 27.-én

2014. MÁRCIUS 27.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
34/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3 )
bekezdésben
meghatározott
kötelezettségére
tekintettel
az
Önkormányzat saját bevételeinek
és
adósságot
keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható
összegeit az 1. sz. melléklet szerint
határozza meg.
2.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2014. évben előzetes
adatszolgáltatás
adósságot
keletkeztető ügylethez : nem kér
3.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
költségvetési
rendeletében
az
élelmezési
nyersanyagnormát a 258/2013.
Képviselő-testületi
határozatban
foglaltaknak megfelelően, míg a
rezsiköltséget 70%-ról 72%-ra
növelten fogadja el.
4.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
2014.
évi
költségvetéshez
a
következő
módosításokat javasolja:
 az oktatási intézmények
vonatkozásában készüljön
stratégia és koncepció az
épületek fenntartására
vonatkozóan és a
megvalósítandó
fejlesztésekről
 a Gotthárd –Therm Kft
részére 2013. évben nyútott
2013.december 31-vel lejárt
tagi kölcsön, (melynek
összege 57 872 876,- Ft,)
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visszafizetési határideje
2014. decemeber 31. legyen
 a fejlesztési céltartalékból (
azon belül is a gondozóház
felújítására szánt összegből)
kerüljön elkülönítésre 6
millió Ft a farkasfai
kultúrház felújítására
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
35/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában folytatott tevékenységről szóló
tájékoztatót megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős:
Huszár Gábor polgármester /
elnök
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.
36/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2013. évi Beszámolóját az
Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Éva elnök
2.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2014. évi Munkatervét az
Előterjesztés 2. számú melléklete
szerint megismerte és jóváhagyja.
Felkéri az Egyesület elnökét a
munkatervben
megfogalmazott
feladatok végrehajtására.

2014. MÁRCIUS 27.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Éva elnök
37/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete az önkormányzati
tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és
közös költség hátralékáról szóló
Beszámolót megismerte és elfogadja azzal,
hogy azon bérlőknél ahol a felszólítások
ellenére nem történt fizetés a jogi
eljárásokat meg kell indítani. A 2014.
áprilisi ülésre beszámolót kell készíteni
arról, hogy mely bérlők ellen indult meg az
eljárás és az milyen stádiumban tart. A
következő negyedéves beszámoló
elkészítésének idejére nem maradhat olyan
bérlő, aki a felszólítások után sem fizetett
vagy nem működött együtt és vele
szemben a jogi eljárások nem indultak el.
Ezért az ügyvezető külön is felelősséggel
tartozik.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a határozat végrehajtásáért
Hodászi Gábor ügyvezető
38/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Rendelőintézet
Szentgotthárd kérelmét támogatja és - a J1
labor működésére tekintettel - engedélyezi
az intézmény álláshelyének 1 fővel való
megemelését 2014. március 01. időponttól.
A Rendelőintézet Szentgotthárd létszáma
ezzel 2014. március 01. időponttól 35 főre
változik.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Csiszár Judit
intézményvezető
39/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum 2014. évi
munkatervét megismerte, azt
az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
jóváhagyja.
Felkéri
az
intézmény
Igazgatóját
a
munkatervben
megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
40/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Sportesemények
szervezése”
című
előterjesztésben
megfogalmazott
rendezvények
megszervezését támogatja azzal, hogy
- az I. Gotthard-Spa NyugatDunántúli
Vizi
Vetélkedő
rendezvény
lebonyolításához
legfeljebb 80.000,- forintot biztosít,
- I. Szentgotthárdi Terematlétika
Torna
lebonyolításához
a
Széchenyi István Általános Iskola
tornacsarnokát
és
legfeljebb
90.000,- forintot biztosít.
A támogatás forrását a 2013.évi
pénzmaradvány biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Tóth Levente sportreferens
Somorjainé D. Zsuzsanna
Pénzügyi vezető
41/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Jánosik és
Társa kft takarítási szolgáltatási díjának
2014. január 1-től a legfeljebb a 2013, évi
KSH szerint megállapított hivatalos
inflációval, 1,7 %-kal történő emeléséhez.
Határidő: azonnal
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Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
42/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szentgotthárd város 13
szavazóköre
szavazatszámláló
bizottságának tagjait az Előterjesztés 1.
számú mellékletben, póttagjait a 2. számú
mellékletben
foglaltak
szerint
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi
Választási Iroda vezetője
43/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába a 9. számú körzet helyettes
képviselőjének Kocsis Zsoltot, Csörötnek
Község polgármesterét választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért Huszár Gábor
polgármester
44/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a
Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központ
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi
költségvetését 3.000.000,- Ft-tal támogatja
a 2013. évi pénzmaradvány terhére,
amelyből 2.000.000,- Ft-ot a pénzügy
2014. március 20-ig, 1.000.000,- Ft-ot
pedig 2014. szeptember 20-ig átutal a
támogatott által megjelölt számlaszámra.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé
D.
Zsuzsanna
pénzügyi vezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző
45/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő- testülete a
földgáz energia beszerzése kapcsán
jóváhagyja az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti csatlakozási
szándéknyilatkozat aláírását mely szerint
Szentgotthárd Város Önkormányzata
csatlakozik a Sourcing Hungary Kft., mint
független energia szekértő szervezet által a
Magyar Energia Beszerzési Közösség
keretében csoportos energia beszerzésekre
létrehozandó szerveződéshez.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testüélete
jóváhagyja az Előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti Földgáz energia
közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló
szerződés aláírását.

2014. MÁRCIUS 27.
testületi határozatával a KEOP
1.3.0/2F/09-2010-0021
számú
„Szentgotthárd-Farkasfa településrész
ivóvízminőség javítása” pályázat
kapcsán a helyi önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítéséhez
nyújtható támogatásról szóló 6/2014.
(I.31.) BM rendeletben foglalt EU
Önerő
Alap
támogatás
igénybevételével támogatási kérelmét
az alábbiak szerint nyújtja be:
-

-

-

-

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
46/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a „Szentgotthárd-Farkasfa
településrész ivóvízminőség javítása”
pályázat megvalósításához szükséges
18.548.600,- Ft önerő növekményt a
2013. és 2014. évi költségvetés terhére
biztosította a 211/2013. számú
Képviselő-testületi határozattal.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a
jelen, 46/2014. számú Képviselő-

-

A
kérelmező
(pályázó)
megnevezése: Szentgotthárd Város
Önkormányzata
(9970
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
11.)
Fejlesztés pontos megnevezése:
Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása, azonosító száma: KEOP
1.3.0/2F/09-2010-0021
Program
összköltsége:
48.998.600,- Ft
Pénzügyi ütemezés:
Évek

2013

2014

Beruház
ás
pénzügy
i
ütemezé
se

38 64
0
000,-

10 358 60
0,-

Összes
en
48 998
600,-

Pénzügyi forrás összetétele és
azok ütemezése:

A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek
alapján számított beruházási összköltség (Ft):
Források
megnevezése
1. EU Alapokból
igényelt forrás
összege

201
3.
év
23 7
61
120

2014.
év
6 688
880

201
5.
év

Összes
en
/Forint/
30 450
000

XI. ÉVFOLYAM
2. A fejlesztéshez
hazai
társfinanszírozás
keretében
biztosított összeg
3. A Pályázó
összes saját
forrása (3.1.+3.2)
3.1. A Pályázó
által
költségvetésének
terhére vállalt
saját forrás
összege
3.2. Hitel
4. Egyéb források
összesen
(4.1.+4.2.+4.3.)
4.1.
Közfoglalkoztatá
shoz a
Munkaerőpiaci
Alapból kapott
támogatás
4.1. Lakossági
hozzájárulás
4.2. Egyéb
magánforrás
4.3. Egyéb
szervezetek
támogatása
5. A beruházás
összköltsége
(1.+2.+3.+4.1.+4.
2.+4.3.)
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Takács Adrienn pályázati
ügyintéző
14 8
78
880
14
878
880

38 6
40
000

3 669
720

18 548
600

3 669
720

18 548
600

10 358
600

Az EU Önerő Alapból igényelhető
támogatás maximális összege:
A pályázó által
11 129
igényelt EU
160
Önerő Alap
támogatás
összege

48 998
600

11 129
160
11 129
160

B.) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási
költségek (Ft):
Megnevezés
Költség növekmény

C.) Beruházás költsége mindösszesen
(A+B):

Összege:

48.998.600

47/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó
önkormányzati
burkolat-felújításokkal
érintett közterületeket az alábbiak szerint
határozza meg:
 Rózsa F. u. (Tompa M. utcától az
Örökzöld utcáig)
 a szentgotthárdi 15. hrsz.-ú út
(színház
melletti
erősen
megsüllyedt útszakasz)
 Deák F. utca
 Rábatótfalu városrészen a Tótfalusi
úti járda a templomtól a Felsőpatak
utcáig tartó szakasza
A 2013. évi pénzmaradvány ill. az
esetlegesen befolyó önerő alap terhéhez
igazítva
kerülhet
sor
további
útfelújításokra is az Előterjesztésben
megjelölt maradék 23 út vonatkozásában
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
48/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szentgotthárdi, 1244 hrsz-ú, kivett ásatási
terület
megnevezésű
5007
m2
alapterületű,
1/1
arányban
az
Önkormányzat
tulajdonában
lévő
ingatlanból, az előterjesztés 6. sz.
mellékletében szereplő Változási vázrajz
szerinti megosztás után létrejött 1244/1
hrsz-ú, 4334 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
1500 Ft/m2+ÁFA áron értékesíti.
A területrész vásárlását kezdeményező
félnek a határozat közlését követő 15
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napon belül nyilatkozni kell arról, hogy a
közölt eladási áron és az alábbi feltételek
alapján továbbra is fenntartja a vételi
szándékát.
Amennyiben a vételi szándék továbbra is
fennáll, úgy az 1244 hrsz-ú ingatlan
megosztását az önkormányzat elvégezteti,
s a Földhivatali bejegyzést követően az
ingatlan értékesítését a Testület elé kell
terjeszteni, majd ezt követően történik a
Vagyonrendelet szerinti versenyeztetés,
értékesítés.
Az értékesítés további feltételei:
- A vevő félnek vállalnia kell a megosztás
során létrejövő 1244/2 hrsz-ú ingatlanon
0/70 kőzúzalékú út kialakítását legalább 4
m szélességben, 15 cm vastagságban és a
csapadékvizet árokkal történő elvezetését.
- A vételáron felül vevő félnek meg kell
téríteni az értékbecslés költsége mellett a
telekalakítással járó összes költséget
(változási
vázrajzok
elkészítésének
költsége, tulajdoni lap, térképmásolat díja,
Földhivatali átvezetés költsége).
- Az adásvételi szerződés elkészítése a
vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és
Földhivatali átvezetés költsége a vevő
felet terheli.

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető

Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban az
értékesítésre: a földhivatali átvezetést
követő Testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

51/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

49/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a
Szentgotthárd Széll
Kálmán tér 20. alatti társasház lapostető
beépítése során létrejövő, az
Előterjesztéshez csatolt terv szerinti 47,
74 m2 alapterületű lakás megvásárlását
9 000 000 Ft összegben melynek
fedezete: a 2014. évi fejlesztési
céltartalék, azon belül is a gondozóház
felújítására elkülönített összeg.
Határidő: azonnal

50/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő - testülete a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően az első lakáshoz jutók
támogatása keretéből 300.000.- Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt Lasits János
(szül.: Szentgotthárd, 1974.01.28. an.:
Takács Terézia) 9970 Szentgotthárd,
Andrásszeri u. 1. és házastársa LasitsNémeth Elisabeth szül.név.: Németh
Elisabeth (szül.: Ajka, 1986.05.13. an.: kun
Aranka Gyöngyi) 8495 Csögle, Árpád u.
19. szám alatti lakosok részére a
szentgotthárdi 3516/1 hrsz-ú, természetben:
9970 Szentgotthárd, Andrásszeri u. 1/A. sz.
alatti ingatlanon családi házas ingatlan
építéséhez.
Határidő:
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre: 2014. március 20.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségeknek,
valamint a vagyonrendelet és a közterület
használatról szóló rendelet hatálya alá
nem tartozó szerződésekkel érintett
területek bérleti díját 2014. április 01.
napjától a KSH által közölt inflációs
rátának megfelelő mértékben, 1,7 %-kal
megemeli.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
52/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Monek Mónika
földmérő
mérnök
által
6-1/2014
munkaszámú, szentgotthárdi 484/44 hrszú földrészlet megosztásáról készült
Változási Vázrajz Földhivatali átvezetését
követően
létrejövő,
Önkormányzat
kizárólagos
tulajdonát
képező,
szentgotthárdi 484/45 hrsz-ú, 559 m2
alapterületű, kivett 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 eladási ár: 838.500.-Ft, mely ÁFA
mentes,
mivel
az
ingatlan
Településszerkezeti
terv
szerint
beépítésre
nem
szánt
területen
helyezkedik el.
Pályázatok beérkezési határideje: 2014.
március 12. A pályázatokat konkrét
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz
83.850.- Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje a
2014. márciusi testületi ülés.
A vevő fél feladata, kötelezettségei a
szerződéskötés kapcsán:
- az értékesítésre kerülő ingatlanrészen
jelenleg haladó kb. 40X40 cm-es
betonlapokból lerakott járdát át kell
helyezni, a Kertvárosi úti járda
nyomvonalában földfeltöltést is el kell
végezni - valamint a járda csatlakozásának
nyomvonalában a Kertvárosi úton a
padkát le kell süllyeszteni, amennyiben
szükséges a KRESZ táblát is át kell
helyezni. Ennek elkészítése a vevő
feladata és költsége; a munka elvégzése
előtt a Városüzemeltetéssel egyeztetni
kell.
- A vételáron felül az értékbecslés
költsége és a telekalakítással járó összes
költség
(változási
vázrajzok
elkészítésének költsége, tulajdoni lap,
térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés
költsége) a fent megállapított áron felül a
vevő felet terheli!

2014. MÁRCIUS 27.

A pályázat további feltételeit az
Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési
vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos

