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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

1/2014.     (I. 31.) Önkormányzati rendelet       3. 

               a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi   

                                                költségvetéséről szóló  önkormányzati rendelet 

                                                módosításáról 

    

2/2014.     (I. 30.) Önkormányzati rendelet       5. 

    a temetőkről és a temetkezésről szóló  

    önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3/2014.     (I. 30.) Önkormányzati rendelet       5. 

    szociálsi rendelet módosításáról 

 

4/2014.     (I. 30.) Önkormányzati rendelet       6. 

    szelektív hulladékgyűjtő szigetek  

    felülvizsgálatáról 

 

5/2014.     (I. 30.) Önkormányzati rendelet       7. 

    a szilárd hulladék gyűjétéséről és  

    elszállításáról szóló rendelet  módosításáról 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

3/2014. (I. 30.)             Szentgotthárd Város Önkormányzatának    7. 

    2014.évi költségvetése. 

 

4/2014. (I. 30.)             Az egyházak és az önkormányzat     8. 

    kapcsolata. 

 

5/2014. (I. 30.)             Az Önkormányzat megtakarítási programja    8. 

    keretében kiírt közbeszerzések végrehajtása,  

    eredményessége a város intézményeiben.  

 

6/2014. (I. 30.)             A mozi működtetésének tapasztalatai    8. 

    és a további feladatok.  
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7/2014. (I. 30.)             A Rendelőintézet kérelme.      9. 

 

8/2014. (I. 30.)             Rábatótfalui Sportegyesület támogatása sportöltöző               

                                                felújításához.                                                   9. 

  

9/2014. (I. 30.)             Köztéri wi-fi kialakítása.     10. 

  

10/2014. (I. 30.)             Szentgotthárd 26.hrsz-ú ingatlan     10. 

    (Polgármesteri hivatal épülete) 

    tulajdonjoga átvételi szándékának  

    a megerősítése.  

 

11/2014. (I. 30.)             Hozzájárulás folyószáma-és      10. 

    munkabérhitel megkötéséhez.  

 

12/2014. (I. 30.)             A települési önkormányzatok adósságának   11. 

    2014. évi adósságátvállalása.   

 

13/2014. (I. 30.)             Önkormányzati Közszolgáltató     12. 

    Vállalat végelszámolása.  

 

14/2014. (I. 30.)             A pályázati támogatást nyújtó szervezetek    12. 

    és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati  

    Hivatal pályázatíró csoportja közötti  

    kapcsolat. (Belső ellenőri jelentés) 

 

15/2014. (I. 30.)             Bérlakás gazdálkodás ellenőrzése. 

                                                (Belső ellenőri jelentés)                        12. 

  

16/2014. (I. 30.)             Máriaújfalui városrész szennyvízcsatorna   13. 

     hálózatának építése miatt szükséges  

    ingatlanok tulajdonjogának rendezése.  

 

17/2014. (I. 30.)             A  szentgotthárdi  0564 hrsz-ú külterületi  

                                                ingatlan ügye                                                   13. 

      

18/2014. (I. 30.)             Hársas-tó fejlesztése.        13. 

 

19/2014. (I. 30.)             Szentgotthárd, Széll K.tér 15. sz.    14. 

     alatti üzlethelyiségek ügye. 

 

20/2014. (I. 30.)             Termelői piacnál földhasználati jog  

                                                alapítása.                                                  14. 

 

21/2014. (I. 30.)             Ingatlanvásárlási kérelem      14. 

    ( Szabóné Offner Gabriella). 

 

22/2014. (I. 30.)             A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával    14. 

    kapcsolatos többletmunkákhoz szükséges 
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     önerő biztosítása.  

 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzaa 

Képviselő-testületének 

1/2014.(I.30.) 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 2.850.180,9 e/Ft-

ban, azaz kettőmilliárd-

nyolcszázötvenmillió-

egyszáznyolcvanezer kilencszáz 

forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.850.180,9 e/Ft 

azaz kettőmilliárd-

nyolcszázötvenmillió-

egyszáznyolcvanezer 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  

    2.130.768,9 

e/Ft 

a) intézményi működési bevételek: 

   204.856 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele             

993.663 e/Ft 

c) Működési támogatások:  

     733.341,9 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

 

      

 1

98.908 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

   229.742 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

     46.843 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:

   2.360.510,9 e/Ft 
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(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, 

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 

(8) 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

   1.307.706,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra

      699.039 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására

        54 325 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra

      508.579,1 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 

             280.491 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 

előirányzata              70.521 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata 

             599.629,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra 

             357.065 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 

   218.362 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 

államh. kívülre   103.638 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás

     35.065 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai 

előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata 

összesen:          1 307 706,8 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 1.000 e/Ft összegben, 

melyből 

aa) a polgármester kerete        0 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék               0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot 

képez  507.579,1 e/Ft összegben, 

az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  

      4.021,1 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   

  503.558 e/Ft. 

 

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

működési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Civil Alap                             

          0 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési     

   1 688,1 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás       

           0 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.       

           0 e/Ft 
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e) Környzetvédelmi alap         

     1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi              

            0 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész

         287 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing 

kts    1.000 e/Ft 

i) Városi rend.30 éves város                           

0 e/Ft 

j) Bérkompenzáció  

         46 e/Ft 

 

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

fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

a) Pályázati alap   

         0 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása 

  2.364 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)    

1.194 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.                          

0 e/Ft  

      e)  1967/2013 (XII.17) Kormány hat.    

500 000 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 507.579,1 

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   167 296 e/Ft működési célú 

központi támogatásban, 36 030,9 e/Ft 

Központosított működési célú 

támogatásban, 17 410 e/Ft a szociális 

juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető 

működési célú központi támogatásban, 

512 605 e/Ft egyéb működési célú 

központi támogatásban, 8.837 e/Ft egyéb 

felhalmozási célú központi támogatásban 

részesül.” 

 

6. § E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba.  
 

Kihirdetés napja : 2014. január 30. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 

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

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2)  bekezdése,  a Magyarország Helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezs az azt 

módosító 2013. évi CCCdése alapján 

kapott felhatalmazás szerint, a 13.§(1) bek. 

2. pontja szerinti feladatának ellátása 

során, az 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (4) 

bekezdés szerinti felhatalmazás alapján a 

2013. évi CXXXVIII. törvény éés az azt 

módosító 2013. évi CCLI. tv. 27.§-a 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a temetőkről és 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 35/2013. (XI.28.) önkormányzati 

rendelet 2.§, 3.§, 5.§, 6.§ és 7.§-a hatályát 

veszti.  

 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon  

lép hatályba. 

 

Kihirdetés napja: 2014. január 30. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2014 . (I.30.) önkormányzati rendelete 
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a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól szóló 

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

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 45. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. 

§-ban meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól 

szóló 22/2003. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) Temetési költségként a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. által évente 

közölt legolcsóbb temetési 

költséget kell figyelembe venni. 

Szentgotthárdon a legolcsóbb 

földbetemetés költsége bruttó 

164.625,- Ft; a legolcsóbb 

hamvasztásos temetés költsége 

bruttó 185.195,- Ft.” 

  

2. § Hatályát veszti a Rendelet 10. § (4) 

bekezdése. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első 

napon lép hatályba. 

 

Kihirdetés napja: 2014. január 30. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2014. /I.30./ önkormányzati  rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a helyi környezetvédelem szabályairól 

szóló 22/2001. /VI.28./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 helyi környezetvédelem szabályairól 

szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R.) 2/A. § (1), 

illetve (2) bekezdését az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„2/A § Hulladékgyűjtő szigetek 

(1)Az üveggyűjtési pontok és a 

tömbházak környezetében elhelyezett 
szelektív hulladékgyűjtő pontok 

felsorolását a R.3.számú melléklete 

tartalmazza. 

(2) Az üveggyűjtési pontok és a 

tömbházak környezetében elhelyezett 
szelektív hulladékgyűjtő pontokon 1100 l. 

űrtartalmú speciális szelektív, zárral 

ellátott hulladékgyűjtő konténereket kell 

elhelyezni. Az üvegvisszagyűjtési 

pontokon csak üveg-, a szelektív  

hulladékgyűjtő szigeteken pedig papír-, 

üveg-,  és PET-palack gyűjtő 

konténer(ek)t kell elhelyezni.  A 

konténeren az abba bedobható hulladék 

fajtáját jól láthatóan és olvashatóan jelezni 

kell.” 

 

1.§ A R. 2/A. § (4) bekezdését az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

„(4) Az üveggyűjtési pontokon kell a 

megfelelő konténerbe elhelyezni a 

képződő üveghulladékot, a tömbházak 

környezetében elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtő pontokon kell - az érintett 
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tömbház lakóinak - a megfelelő 

konténerekben elhelyezni a képződő papír-

üveg-PET-palack(műanyag palack)-

hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak 

az arra rendszeresített konténerekbe 

rakhatók. A konténerekbe más hulladék 

egyéb dolog bedobása, beöntése TILOS! 

Ha a bedobni kívánt hulladék a konténer 

nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a 

hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt 

tulajdonosa köteles visszaszállítani.” 

 

3.§ A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 

1. melléklete lép. 

4.§ E rendelet. 2014. április 01-én lép 

hatályba. 

Kihirdetés napja: 2014. január 30. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

5/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete 

a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2002. /XI.29./ 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2)  bekezdése,  a Magyarország Helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdése 

alapján kapott felhatalmazás szerint, a 13.§ 

(1) bek. 19. pontja szerinti feladatának 

ellátása során, a 2012. évi CLXXXV. tv. 

35.§  szerinti felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a szilárd hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002. 

/XI.29./ önkormányzati rendelet 9. § (2)-

(3) bekezdése, a 10. §-a , valamint a 10/A 

§-a hatályát veszti.  
 

 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon  

lép hatályba. 

 

Kihirdetés napja: 2014. január 30. 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

3/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1)  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló  

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

módosításához az Előterjesztés 1. sz. 

mellékletben foglaltakat fogadja el – a 

rendeletmódosítást ezek alapján kell  

előkészíteni:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

 Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg 

elrendeli, hogy a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők esetén kerüljön 

megvizsgálásra a cafeteria emelés vagy 

más jogcímen adható juttatás 

biztosításának lehetősége. Ugyanezt a 

vizsgálatot ki kell terjeszteni az 

Önkormányzat illetve a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás által 

fenntartott intézmények dolgozóinál is. 

Határidő: a 2014. februári ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Somorjainé D. Zsuzsanna 

Pénzügyi Vezető  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott 

felhatalmazás alapján 2014. évre 

vonatkozó költségvetési tervezetét 

megvitatta és azt elfogadja az alábbi 

módosításokkal  

-  a rendelőintézet vonatkozásában 

javasolják az ultrahang készülék 

beszerzéséhez a lízing forma 

megvizsgálását és erre előzetes ajánlat 

megkérését  a költségvetés elfogadásáig,  
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- a betegirányító rendszert az intézet a  

saját költségvetéséből próbálja meg 

finanszírozni, 

-  az ügyeleti ellátással kapcsolatban 

javasolja a közbeszerzés kiírását  

-  a labor visszaállítását támogatja. 

 

Határidő: 2014. februári Képviselő-

testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

4/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Egyházak és az Önkormányzat kapcsolata 

című előterjesztést elfogadja. Köszönetét 

fejezi ki a Szentgotthárdon működő 

Katolikus Egyházközségnek, az 

Evangélikus Egyháznak és a Református 

Egyháznak az önkormányzattal való 

együttműködésért. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 

tudatában van az egyházközségek városon 

belüli jelentőségével és erejével és a 

jövőben is szeretne velük szoros 

kapcsolatban maradni, velük 

együttműködni. 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közeljövőben a szentgotthárdi barokk 

épületegyüttes felújítása kapcsán 

különösen szoros együttműködést kér a 

Katolikus Egyház képviselőitől a 

pályázatok előkészítésében, azok 

megvalósításában. A Képviselő-testület 

jóváhagyja a Barokk templom építésének 

támogatását 5.000.000.- Ft értékben. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete aí 2014. évi 

költségvetésében 2.000.000.- Ft-ot különít 

el a szentgotthárdi barokk templom 

felújításának céljaira. 

 

Határidő: az 1.) pontban a közlésre 

azonnal, a 2)- 3) pontokban folyamatos 

Felelős: a közlésért Huszár Gábor 

polgármester 

a támogatások utalásáért 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

Pénzügyi vezető 

 

5/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzati megtakarítási programról 

szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményei a Helyben központosított 

közbeszerzésekről szóló önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezését. 

Felkéri a jegyzőt ennek előkészítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

Somorjai Doncsecz Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

 

6/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Csákányi László Filmszínház 

működésének tapasztalatairól és a 100 éves 

mozi ünnepségsorozatról az üzemeltető 

SZET Szentgotthárdi Kft beszámolóját 

megismerte, azt elfogadja. Köszönetét 

fejezi ki mindazoknak akik a 

megemlékezés kapcsán munkájukkal 

segítették annak sikerét. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Csákányi László 

Filmszínház további utakat keressen és egy 

többfunkciós, modern, közösségi tere 
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legyen Szentgotthárdnak, ahol a 

társművészetek is megjelenhetnek. Ehhez 

az elkészült tervek alapján a szükséges 

engedélyezési eljárásokat le kell folytatni 

és az épület előterében a tervek szerinti 

átalakításokat el kell végezni. Ehhez az 

önkormányzat a finanszírozást biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

Fekete Tamás Városüzemeltetési 

vezető 

                a SZET Kft ügyvezetője 

    dr. Gábor László Önk. és Térségi     

Erőforrások v. 

 

3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a filmszínházat üzemeltető SZET 

Szentgotthárdi KFT-t hogy a 

filmszínházban a következő változtatásokat 

haladéktalanul készítse elő és végezze el: 

 

 egy pénztárgép beszerzését, 

 egy weboldal létrehozását, 

 az internet alapú jegyfoglalás 

lehetőségének megteremtését,  

 a nézőtéri széksorok és az 

ülőhelyek megszámozását, 

 kéthetes ciklusú műsor-

összeállításra való átváltást. 

 együttműködés aláírását a budapesti 

Uránia Filmszínházzal 

 

Határidő: 2013. április 15. 

Felelős: SZET Szentgotthárdi Kft 

ügyvezetője 

 

7/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

232/2013.számú határozatát úgy módosítja, 

hogy a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011. 

pályázat keretében az 1 fő 

projektmenedzser alkalmazása csak a 

megvalósítás időszakára, határozott időre, 

2013. 09.01. időponttól 2015. 08.31. 

időpontig tart. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős  :  Huszár Gábor  polgármester 

      Dr. Csiszár Judit 

intézményvezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Rendelőintézet 

Szentgotthárd kérelmét támogatja és 

engedélyezi az intézmény létszámbővítését 

a TÁMOP -6.1.2-11/3 -2012-0011. 

kódszámú pályázat keretében 1 fővel – 

koordinátor - határozott időre, 

2014.01.01. időponttól a projekt 

fenntartási időszak végéig, azaz 

2018.08.31. időpontig, azzal, hogy a 

projekt megvalósítás időpontjáig 

(2015.08.31.) az alkalmazás költségeire az 

elnyert pályázati támogatás nyújt fedezetet. 

A Rendelőintézet Szentgotthárd létszáma 

ezzel 2014. január 01. időponttól 34 főre 

változik. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Huszár Gábor polgármester 

Dr. Csiszár Judit 

intézményvezető 

 

 

8/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Rábatótfalu Sportegyesület 

kérelmét támogatja, a sportöltöző 

felújításához 2.500.000,- Ft-ot biztosít 

azzal, hogy ennek feltétele egy olyan 

támogatási megállapodás megkötése, 

amely részletezi a támogatásból 

megvalósítandó feladatokat. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a sportpálya mellett található, 

a kérelemben javasolt kb. 200 m
2
 

terület megszerzésével elvben 

egyetért, ennek részleteit ki kell 

dolgozni és a Képviselő-testület elé 

kell terjeszteni.  
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A felújítás műszaki ellenőrzésébe a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal városüzemeltetése 

kapcsolódjon be, továbbá nyújtson  

szakmai segítséget. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Rábatótfalui Sportegyesület 

dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 
Fekete Tamás 

városüzemeltetési vezető 

 

9/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város 
Önkormányzata a belvárosi WI-FI hálózat 
kiépítésének költségét a 2013. évi 
idegenforgalmi alapból fennmaradt 
összegből (794.000,- Ft) biztosítsa. 
 
2) Szentgotthárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a térségi turisztikai honlap 
telefonos alkalmazása elkészítésének 
költségét a 2013. évi idegenforgalmi 
alapból fennmaradt összegből (794.000,- 
Ft) biztosítsa. 

 
Határidő: azonnal, kiépítésre: 2014. év 
tavasz 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

dr. Gábor László, Önk. és Térségi  
Erőforrások v. 

 

10/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

26.hrsz-ú Polgármesteri Hivatal 

megnedvezésű  ingatlan Szentgotthárd 

Város Önkormányzata részére történő 

ingyenes tulajdonba adását a Kormány 

1762/2013. (X.25.) Korm. határozatában 

szereplő feltételekkel tudomásul veszi és 

elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza 

Szentgotthárd város polgármesterét az 

MNV Zrt által szerkesztett szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős   : Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

11/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

folyószámla hitel igénybevételét rendeli el. 

A hitelt az OTP Bank Nyrt-től veszi fel az 

Önkormányzat 

A hitel célja:  folyószámla hitel 

A hitel összege: max 150 millió Ft 

 

A hitel célja: munkabér hitel 

A hitel összege: maximum 20 .millió Ft 

 

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-

testülete kötelezettséget vállal 

 a hitel visszafizetésére, valamint 
arra, hogy  

 a futamidő alatti évek 

költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja 

 Az Önkormányzat a hitel 
fedezeteként ajánlja fel valamennyi 

költségvetési bevételét (helyi adó, 

gépjárműadó, normatív 

hozzájárulás, egyéb támogatások) 

annak a hitel fedezetéül történő 

engedményezését 

 valamint minden további nem 
nevesített költségvetési bevétel 

engedményezését 

 bank által előírt egyéb jogi 

biztosíték 

 felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízás biztosítása 

 

A testület nyilatkozik arról, hogy a már 

meglévő hitelekből, kezességvállalásokból 

és az igényelt hitelből adódó éves 

kötelezettségeit figyelembe véve nem esik 

a Gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi 
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CXCIV. törvény 10.§ /3/ bekezdésében 

meghatározott korlátozás alá. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazást ad a 

Polgármesternek, hogy az 1/ pont szerinti 

feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében 

eljárjon, és a hitelszerződést és a 

kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, 

felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást aláírja az Önkormányzat 

képviseletében. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

Pénzügyi vezető 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

12/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testület 

Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi 

CCXXX. törvény (továbbiakban: 

2014. évi költségvetési törvény) 67-68. 

§-aiban foglaltakra figyelemmel 

kinyilvánítja, hogy a 2014. évi 

költségvetési törvényben írt 

feltételekkel az adósságállománya 

Magyar Állam által történő átvállalását 

igénybe kívánja venni. 

2.  A képviselő-testület kijelenti, hogy 

az önkormányzat 2013. december 

5-én nem rendelkezett olyan 

betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami 

kifejezetten egy adott 

adósságelemhez kapcsolódott, és 

annak fedezetére, teljesítésének 

biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület  kijelenti, hogy 

amennyiben az önkormányzat egy 

átvállalással érintett ügylete az 

ügylethez kapcsolódóan befolyó 

támogatás, illetve egyéb bevétel miatt 

bevétel megelőlegezésére szolgáló 

ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 

összegét, legfeljebb az érintett 

adósságból átvállalásra került összeg 

erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 

munkanapon belül átutalja a kincstár 

által megjelölt fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület  kinyilvánítja, 

hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény 332. § alapján 

megállapodást kíván kötni a Magyar 

Állammal az önkormányzatot terhelő, 

az adósságátvállalással érintett 

adósságállománya átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az 

adósságátvállalással összefüggésben 

felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság 

részét képező ügyleteket a 2014. 

évi költségvetési törvény 67-68. §-

a szerinti átvállalás érdekében 

átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 

68. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodásokat megkösse.  

6. A képviselő-testület  utasítja a 

polgármestert, hogy az 

adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő 

ülésén tájékoztassa a testületet. 

7. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Előterjesztés 1.számú 

melléklete szerinti nyilatkozatban 

foglaltakat megismerte. 
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Határidő: 2014. január 28. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

13/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti OKV 

kötelezettségeket tudomásul veszi 

és a PTK 72.§ (3) bekezdése 

szerinti kezesi felelőssége alapján 

rendezi és ennek érdekében 18 

millió forintot különít el a 2014. évi 

költségvetésében. 

 

2) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának épviselő-

testülete  

- felkéri a Polgármestert, hogy 

gondoskodjon az 1.) pont 

szerinti 18 millió Ft pénzügyi 

fedezetéről a 2014. évi 

költségvetésben 

- az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat 

„végelszámolás alatt” a 

vagyonfelosztási javaslatnak 

megfelelően felosztott vagyona 

kiadásának időpontját a 

Cégbíróság által a vállalatot 

törlő végzését követő legkésőbb 

15 napon határozza meg. 

- úgy dönt, hogy az ÖKV v.a. 

törlésre vonatkozó 

változásbejegyzési kérelmét a 

végelszámoló a mellékletekkel 

együtt a Cégbírósághoz 

benyújtsa 

- egyetért azzal, hogy a cég 

iratainak elhelyezéséről a 

végelszámoló akként 

gondoskodik, hogy 

megállapodás alapján-

ellenszolgáltatás nélkül – az 

iratok kezelését, őrzését akként 

látja el, hogy a feladat 

ellátásával a 100%-os 

tulajdonát képező SZET 

Szentgotthárdi Kft-t 

(Szentgotthárd, Füzesi u.8.)  

bízza meg.   

- felkéri a végelszámolót, hogy a 

Képviselő-testület ülésein 

(havonta) számoljon be  a 

végelszámolás menetéről.- 

Egyúttal úgy dönt,hogy az 

ÖKV v.a. végelszámolóját Harti 

KFT képviseletében Zsigovits 

Lászlóné végelszámolót a 

Cégbíróság törlést elrendelő 

határozatát követően a vagyon 

kiadásának időpontjával 

felmenti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

14/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „A pályázati 

támogatást nyújtó szervezetek és a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal pályázatíró csoportja közötti 

kapcsolat” elnevezésű belső ellenőrzési 

jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 

 

15/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Bérlakás 

gazdálkodás felülvizsgálata” elnevezésű 

belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 

abban leírtakat elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs 

Zsolt jegyző 
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16/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 

máriaújfalui városrészen tervezett, a 

máriaújfalui városrész szennyvízcsatorna 

hálózat építésének megvalósítása 

érdekében egyetért a következő ingatlanok 

megvásárlásával:  

- a szentgotthárdi 2722.hrsz-ú 14.0 m
2
 

területű ingatlan megvásárlásával az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

szerződés  alapján, 

- a szentgotthárdi 2827/3.hrsz-ú 

magánútban az önkormányzat 

tulajdonszerzésével az előterjesztés  

2.számú melléklete szerinti szerződés 

alapján.  

- a szentgotthárdi 2891/1 hrsz-ú ingatlan 

Földhivatali megosztása szerint érintett 

83.0 m
2
 terület megszerzésével és a 

2876.hrsz-ú közúthoz csatolásával az 

Előterjesztés 3.számú melléklete szerinti 

szerződéssel. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Fekete Tamás városüzemeltetési  

      vezető 

 

2./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete a 

máriaújfalui városrész szennyvízcsatorna 

hálózat építésének megvalósítása 

érdekében egyetért azzal, hogy a 

szentgotthárdi 2968.hrsz-ú volt 

Tűzoltószertár ingatlan kisajátítását 

kezdeményezze az Előterjesztés 4. számú 

mellékletében írottak alapján.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Fekete Tamás városüzemeltetési  

      vezető 

 

17/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  kizárólagos 

tulajdonát képező szentgotthárdi 0564 

hrsz-ú, legelő, szántó, kivett anyaggödör 

megnevezésű, 1 ha. 8564 m2 területű, 

37,25 AK értékű külterületi ingatlant a 

kitermelhető nyersanyag mennyiségére 

tekintettel nem értékesíti, továbbá felkéri a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy a  239/2012. számú 

határozat 3. pontja és a 280/2012. számú 

határozat 2. pontja alapján értékesítésre 

felkínált külterületi ingatlanok közül a 

fenti ingatlant törölje. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési  

    vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

18/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a Hársas – tónál lévő 

szentgotthárdi 0596/20 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosaként egyetért azzal, hogy az 

ingatlanon egy darab, legfeljebb 20 nm 

hasznos alapterületű 

kereskedelmi/vendéglátó rendeltetésű 

épület és egy 30-40 fő befogadására 

alkalmas fedett – nyitott esőbeálló 

épület építhető fel melyeket 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

építi fel és a kereskedelmi/vendéglátó 

épületet bérbeadás útján hasznosítja. 

     

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fekete Tamás  

városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete elrendeli a 

településképi bejelentési eljárásról szóló 

40/2013.(XII.19.) számú önkormányzati 

rendelet hatályának kiterjesztését a 

Hársas-tó környezetében levő telkekre – 

ehhez a szükséges rendeletmódosítás 

elkészítését is elrendeli.  

    

      Határidő: 2014. február 

Felelős: Fekete Tamás 

városüzemeltetési vezető 
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3. Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete  elfogadja  A Hársas 

– tó környezetének Rendtartását az 

Előterjesztés 3. számú melléklete 

szerint.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

19/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 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 nem értékesíti. 

Az ingatlanok hasznosítására a társasház 

engedélyezett tervek szerinti homlokzat 

felújítását követően visszatér. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

20/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező  

szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú, kivett épület 

udvar megnevezésű ingatlanra 

földhasználati jogot alapít az ingatlant 

használati megállapodás alapján már 

használó RA-HU-MI 2012. Kft javára az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, 

„önálló ingatlan létesítésére, valamint 

földhasználati jog alapítására” vonatkozó 

Szerződés szerint. A megállapodás 

Önkormányzat részéről történő aláírására 

felhatalmazza. Dr. Reisinger Richárd 

alpolgármestert. 

 

Határidő :a közlésre azonnal,   

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési 

vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

21/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 2. sz. alatti 

társasházban lévő, összesen 3,2 m2 

területű, Társasházi alapító okiratban 08 és 

09-es számmal jelölt WC és Mosdó 

helyiségek Szabóné Offner  Gabriella 

egyéni vállalkozó, 9970 Szentgotthárd, 

Petőfi S. u. 46. szám alatti lakos számára 

történő értékesítéséhez, amennyiben a 

társasházi közgyűlésen a  tulajdonostársak 

többsége is az értékesítés mellett dönt. A 

vételár a VÉ-KO INVEST Kft. által 

2013.07.29-én készített Forgalmi 

értékbecslésben szereplő 153.235.-Ft-nál 

kevesebb nem lehet. 

A Képviselő-testület hozzájárul az 

értékesítéshez kapcsolódóan a társasházi 

alapító okiratának módosításához, valamint 

a vételár társasház számlájára történő 

befizetéséhez, amennyiben valamennyi 

tulajdonostárs a rá eső vételárról lemond a 

társasház javára. Az Alapító Okirat 

módosításához szükséges aláírásra 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

22/2014. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a SZEOB Tótágas 

Bölcsőde épületének felújításával 

kapcsolatban felmerült, az Előterjesztés 

1.sz. melléklet szerinti többletmunkákhoz 

szükséges önrészt 2.953.179,- Ft összegben 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester  

Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 
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