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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
18/2014. (VI. 26.)

Önkormányzati rendelet
a lakások bérletéről szóló
12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet
módosításáról

4.

19/2014. (VI. 26.)

Önkormányzati rendelet
A lakbérek megállapításáról szóló
15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

6.

20/2014.(VI. 26.)

Önkormányzati rendelet
a lakáscélú támogatásokról szóló
12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

6.

21/2014. (V.26.)

Önkormányzati rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet
módosításáról.

7.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
146/2014. (VI. 26.)

A lakáskoncepció megvalósulásának
felülvizsgálata, értékelése. Felmérés az
önkormányzati bérlakások általános állapotáról,
a szükséges felújításokról, új lakások építésének
lehetőségeiről.

147/2014. (VI. 26.)

Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi
10.
rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással,
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a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalokra, lakossági visszajelzések.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
148/2014. (VI. 26.)

A SZEOB beszámolója a 2013/2014-es
nevelési évről.

10.

149/2014. (VI. 26.)

Helyi gazdaságélénkítő program elfogadása.

11.

150/2014. (VI. 26.)

SZEOB Játékvár Óvoda részére játékok
vásárlása.

11.

151/2014. (VI. 26.)

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító
Okiratának módosítása.

11.

152/2014. (VI. 26.)

Orvosi ügyeleti ellátás kiszervezése.

11.

153/2014. (VI. 26.)

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum álláshely kérelme.

11.

154/2014. (VI. 26.)

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
kérelme telefonszolgáltató – váltás ügyében

12.

155/2014. (VI. 26.)

A Szentgotthárdi Történelmi Napok és
az Augusztus 20-i rendezvény előkészületeiről

12.

156/2014. (VI. 26.)

Csatalakozás a 2014. évi Európai Mobilitási héthez

13.

157/2014. (VI. 26.)

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket
és városrészelet támogató Alapból.

13.

158/2014. (VI. 26.)

A „Szentgotthárdi csata” c. kiadvány támogatása.

14.

159/2014. (VI. 26.)

ARRABO Szebadidősport Egyesület kérelme.

14.

160/2014. (VI. 26.)

A Máriaújfaluért Egyesület kérelme –
autóbuszvárók megújítása ügyében

15.

161/2014. (VI. 26.)

Helyiség igény ( Vas Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye ).

15.

162/2014. (VI. 26.)

Csatlakozás csoportos villamos energia
beszerzési közösséghez.

15.

163/2014. (VI. 26.)

A szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú ingatlan
értékesítése.

15.

164/2014. (VI. 26.)

Sztg. 3816 hrsz-ú belterületi ingatlan
ingyenes felajánlása.

16.
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165/2014. (VI. 26.)

Közösségi kertek program keretében
Haszonkölcsön Szerződés módosításához
hozzájárulás.

16.

166/2014. (VI. 26.)

Izolai táborozás támogatása.

16.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének 18/2014.
(VI.26.) rendelete a lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás bekezdésében és a
Magyarország Helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő –
testületének a lakások bérletéről szóló
12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet
(továbbiakban R.) 2/A.§. (7) bekezdés
így módosul:
„2/A§. (7) A szociális alapon, a
költségelven és a piaci alapon bérbe adott
lakások bérlőinek vagyoni helyzetét évente
felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat erre
rendszeresített űrlap kitöltésével történik,
ami az ingatlankezelőnél vehető át. Az
ingatlankezelő évente a február hónapban a
postázott lakbér befizetési csekkekkel
együtt illetve amennyiben a bérlő a bérleti
díjat nem csekken fizeti, úgy külön
levélben kiküldi a bérlő jövedelmi és
vagyoni helyzetére vonatkozó űrlapot is.
Amennyiben a Bérlő az űrlapot nem kapja
meg, vagy azt elveszíti stb. köteles azt az
ingatlankezelőnél beszerezni. Az űrlapot a
Bérlő köteles a tárgyév január 31-i
állapotának megfelelően kitölteni és
legkésőbb
március
31-ig
az
Ingatlankezelőhöz megküldeni.
Amennyiben az űrlap és a szükséges
igazolások a rendeletben előírt időpontig
nem kerülnek leadásra, úgy a következő
hónaptól a bérleti díj automatikusan a
lakbérek megállapításáról szóló 15/1995.
(IV.27.)
önkormányzati
rendelet
(továbbiakban Lakbérrendelet) 4.§. (2)
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bekezdésében szabályozottak szerinti,
költségelven
bérbe
adott
lakások
legmagasabb bérleti díjával azonos, vagyis
a havi általános lakbér a Lakbérrendelet
4.§. (1) bekezdése szerinti lakbérhez képest
a Lakbérrendelet 4.§. (2) bekezdése
szerinti 100%-kal megemelkedik a
szociális alapon, és a költségelven bérbe
adott lakások bérlői esetében. A 35 év
alatti fiatal házasok, a gyermeket egyedül
nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött nyugdíjasok részére piaci alapon
bérbe adott lakásoknál történő igazolások
benyújtásának elmaradása esetén a bérleti
díj a mindenkori általános lakbér
korrekciókkal számított mértékének 5szörös összegére emelkedik. Amennyiben
a bérlő igazolja, hogy elháríthatatlan külső
ok akadályozta meg az űrlap kitöltésében
és a szükséges dokumentumok határidőben
való beadásában, és az igazolás
benyújtásával együtt csatolja a kitöltött
űrlapot, úgy a megemelt bérleti díja újból a
Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti
mértékre csökken. Elháríthatatlan külső ok
a bérlő olyan tartós távolléte, ahol
igazolhatóan nincs mód a küldemény
átvételére és a határidőben való
bejuttatására, illetve a Bérlőnek az igazolt,
folyamatos, tartós kórházi kezelése az
űrlap kiküldése és visszaküldésére
rendelkezésre álló időszakban.
A kitöltött űrlap és az igazolások
benyújtásának elmulasztása a bérlő
kötelezettsége, lényeges megszegésének
minősül, mely a bérleti szerződés
felmondását is maga után vonhatja.”
2.§ A R. 2/B.§ (2) és (5) bekezdése a
következők szerint módosul:
„2.§ (2) Amennyiben a 2/A§. (7) bek.
szerinti felmérés alapján a szociális alapon
való lakásbérlet feltételei nem állnak fenn,
az Ingatlankezelő értesítést küld a bérlő
részére és a bérlő a választása szerint vagy
elfogadja a lakásbérlet átalakítását, vagy az
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ingatlankezelő
a
bérleti
szerződés
megszüntetését kezdeményezi.”
„(5) A költségelven bérbe adott lakás
bérlője
a
jövedelmi
viszonyainak
megváltozását köteles bejelenteni, azt az
ingatlankezelő a 2/A§ (3) és (7)
bekezdésében
írottak
értelemszerű
alkalmazásával
ellenőrizheti.
Ezen
túlmenően
is
a
bizottság
saját
kezdeményezésre történő döntéssel vagy a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal
illetve
az
ingatlankezelő
kezdeményezése alapján hozott döntéssel
az ellenőrzést a költségelven bérbeadott
bérlakások bérlőinél is elrendelheti.”
3.§ A R. 2/C.§-a a következők szerint
módosul:
„2/C § Munkakörhöz kapcsolódó
önkormányzati bérlakás:
Munkakörhöz
kapcsolódóan
lakás
Szentgotthárd
Város
Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatában
kötelezően és önként vállalat feladatainak
ellátásához
szükséges
szakemberek
elhelyezésére, az önkormányzat vagy a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás,
vagy
a
Klebersberg
Intézményfenntartó
Központ
által
fenntartott
Szentgotthárdon
működő
intézményei keretein belül dolgozó
szakemberek,
az
egészségügyi
alapellátásban és szakorvosi ellátásban
dolgozók és a Rendőrség alkalmazásában
lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön
foglalkoztatott
szakemberek
elhelyezéséhez adható bérbe.”
4.§ A R. 7..§ (5) bekezdése a következők
szerint módosul:
„(5) Az ingatlankezelő és a bérlő
megállapodhatnak abban is, hogy a bérlő a
lakást a (3) bekezdés alá nem tartozó
esetekben is átalakíthatja, korszerűsítheti.
Ebben az esetben külön megállapodást kell
kötni az ingatlankezelő és a bérlő között.
Amennyiben
az
ingatlankezelő
a
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korszerűsítési és átalakítási munkákhoz
hozzájárult,
a
bérleti
jogviszony
megszűnése
esetén
a
bérlő
a
megállapodástól függően igényt tarthat a
megállapodásban
foglalt
értéknövelő
beruházásai megtérítésére illetve a
költségei, vagy azok egy részének a bérleti
díjba való beszámításába.
Az elvégzett munkák megkezdésére,
végzésére, ellenőrzésére a (4) bek. előírásai
irányadók.”
5.§ A R. 12.§ (3) bekezdése a következők
szerint módosul:
„(3) A hozzájárulás nélkül illetve az (1)
bekezdésben
megfogalmazott
tiltás
ellenére történt albérletbe adás olyan
súlyos
szerződés-szegésnek
minősül,
amely megalapozza felmondást. (Ezt a
bérleti szerződés megkötésekor is rögzíteni
kell)”
6.§ A R. 20.§ (5) bekezdése a következők
szerint módosul:
„(5) A jelen rendeletben előírtakkal
összefüggő személyes adatok: a bérlakást
igénylők illetve a lakásbérlők neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja
neve. A Kötelező adatkezelés célja a
bérlakást igénylők és a bérlakásban lakók
nyilvántartása, a bérlakásban élők lakbér és
egyéb ehhez kapcsolódó befizetéseinek,
tartozásainak nyilvántartása és az ezen
nyilvántartott adatokban történt változások
végrehajtása.
A
kezelendő
adatok
megismerhetőségét az adatkezelő az
adatkezeléssel érintett személyen kívül
csak az önkormányzat bérlakások ügyeiben
illetékes
bizottságának
és
a
képviselőtestületnek
biztosítja.
Az
adatkezelés időtartama a bérlakás kiutalása
iránti kérelem benyújtásától kezdődik és a
kérelem kielégítéséig vagy visszavonásáig
áll fenn, a bérlakás kiutalása esetén a
bérleti jogviszony fennállása alatt és a
bérleti jogviszony megszűnését követően a
megszűnést követő öt évig áll fenn. Az
ezen bekezdés szerinti adatokat a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal és az ingatlankezelő kezeli, ez
kötelező adatkezelés.”
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7.§ A rendelet 2014. július 01. napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2014. június 26.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 19/2014.(VI.26.)
önkormányzati rendelete
A lakbérek megállapításáról szóló
15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás és az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
a lakbérek megállapításáról szóló
15/1995.
(IV.27.)
önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 4. §.
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő
szöveg lép:
„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott
lakások esetén a havi lakbér általános
mértéke 167Ft/m2, ha az egy főre jutó havi
nettó átlagjövedelem nem haladja meg a
75.126.-Ft-ot, vagy a Lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati
rendelet 2/A. § (5) bekezdésében
meghatározott esetekben megállapított
korrekcióval számított értéket, 93.908.-Ftot.
(2) Költségelven bérbe adott lakások
esetén (amennyiben az egy főre jutó havi
nettó átlagjövedelem meghaladja a
75.126.-Ft-ot, vagy a Lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati
rendelet 2/A. § (5) bekezdésében
meghatározott esetekben megállapított
korrekcióval számított értéket, 93.908.-Ftot.), a havi lakbér általános mértéke a
következő korrekciókkal módosul:
Amennyiben a A havi általános
jövedelmi
lakbér
határok a 4.§ (1) emelésének

2014. JÚNIUS 27.
bek.
szerinti mértéke a 4.§
mértéket
(1) bek. szerinti
meghaladják
lakbérhez
képest:
0
-10.000.50 %
Ft-tal
10.000 - 20.000.70 %
Ft-tal
Több,
mint
100 %
20.000.- Ft-tal

2.§ Ez a rendelet 2014. július 01. napján
lép hatályba.
Kihirdetve: 2014. június 26.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének 20/2014.(VI.26.)
önkormányzati rendelete a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás bekezdésében és a
Magyarország Helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő –
testületének a lakáscélú támogatásokról
szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati
rendelet (továbbiakban R.) 1.§. a) és c)
pontja a következők szerint módosul:
„1.§ a./ a kérelmező közös háztartásban
élő és az igénylővel együtt költöző
családtagokra jutó nettó havi
átlagjövedelme a 130.000.-Ft-ot nem
haladja meg.”
„1.§ c./ A kérelmező és a Vele együtt
költöző családtagok -a jövedelmi
viszonyoktól függetlenül- egyéb az
1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett
ingatlannal vagy nagy értékű
személygépkocsival nem rendelkeznek,
kivéve a külterületi termőföldet és a
haszonélvezettel terhelt ingatlant.
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Ez a kizáró ok csak akkor
alkalmazható, ha ezen pont szerinti
vagyontárgyak együttes értéke a
3.500.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan
megállapított és az illetékes állami
szerv által közzétett mértékével
arányosan évenként január 1-től
emelkedik.”
2.§ (1) A R. 2.§ (1) bekezdésében a R. 5.§
(1) bekezdés a) pontjában az 5.§ (2),
(3), (4), (5) bekezdéseiben a
„Polgármesteri Hivatal” kifejezések
„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatalra”-ra módosulnak.
(2) A R. 6.§ (1) bekezdésében a „Műszaki
Iroda” kifejezés „Városüzemeltetés”-re
módosul.
(3) A R. 6.§ (1) bekezdésében a „Pénzügyi
Iroda” kifejezés „Költségvetési csoport”-ra
módosul.
3.§ A rendelet 2014. július 01. napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2014. június 26.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014.(VI.26.)) önkormányzati
rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban
Képviselő-testület) 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:
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Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3.
§
(1)
A
Képviselő-testület
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.034.782 e/Ft-ban,
azaz
hárommilliárdharmincnégymillióhétszáznyolcvankettőezer forintban,
b) bevételi főösszegét 3.034.782 e/Ft
azaz
hárommilliárdharmincnégymillióhétszáznyolcvankettőezer 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
1.924.806
e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
174.842 e/Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési
bevétele
1.160.500 e/Ft
c) Működési támogatások:
330.690 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:

2
58.774 e/Ft
(3) Felhalmozási bevételek
394.439
e/Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
131.278 e/Ft
b) Felhalmozási támogatások
2.790 e/Ft.
c) Egyéb felhalmozási bevételek
260.371 e/Ft
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kölcsönök

visszat.,
6
000

(5) Költségvetési bevételek összesen:
2.325.245
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.
(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
1.544.450 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
1.100.713 e/Ft-ot,;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
106 000 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
280.889 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
315.989 e/Ft,

2014. JÚNIUS 27.
b)
munkaadót
terhelő
járulékok
előirányzata
87.839 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
659.767 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
446.113 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
389.221 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad.
államh. kívülre
53.062 e/Ft
dc) elvonások és befizetések
3.830 e/Ft
e)
ellátottak
pénzbeni
juttatásai
előirányzata
34 742 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata
összesen:
1 544 450 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 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
277.889 e/Ft összegben, az
alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
159.805 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
118.084 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett
működési céltartalék az alábbiak szerint
oszlik meg:
a) Civil Alap
3.090 e/Ft
b) Pályázati alap Működési
7 453 e/Ft
c) Intézménykarbantartás
1 971 e/Ft
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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.Szentgotthárdi csa
7 000 e/Ft
j) Polgármester
végkielégítés,
járulékok 1 840 e/Ft
k) Ügyeleti
ellátás
10 000 e/Ft
l) Bérkompenzáció
630 e/Ft
m) Pénzmaradvány
123 221 e/Ft
(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett
fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint
oszlik meg:
a) Pályázati alap
5 180 e/Ft
b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.
0 e/Ft
c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz
56.404 e/Ft
d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz
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 kamerarendszer
5 000 e/Ft
h) Gimnázium díszudvar
5 500 e/Ft
i) MSE gyakorlópálya
2 500 e/Ft
j) Rendelőintézet
ultrahankészülék
0 e/Ft
k) Tekepálya felújítás
0 e/Ft
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(6) A céltartalékban tervezett 277.889 e/Ft
felhasználása a következők szerint
történik:
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-m) testületi
döntés alapján
b) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-k) 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
330 690 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. június 26.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
146/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról
szóló beszámolót elfogadja.
2./ Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Lakáskoncepcióját a 2 sz. mellékletben
található módosítások mellett még a
következőkkel egészíti ki:
- meg kell vizsgálni, hogy a volt farkasfai
iskolában lakások kialakítását miként
lehetne mefgvalósítani
- az önkormányzati lakások bérbeadásából
a SZET Szentgotthárdi KFT-hez befolyó
lakbérek 1/3-át kötelezően lakásfelújítási
célra kell elkülöníteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városüzemeltetés
147/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő –
testülete a város környezetvédelmi
rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással,
a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra szóló beszámolót elfogadja
azzal a kiegészítéssel, hogy beszámolót
kell kérni a Nyugat-Dunántúli
Hulladékgazdálkodási Társulástól az eddig
számára nyújtott önkormányzati
hozzájárulás felhasználásáról.
A Müllex Közszolgáltató Kft. figyelmét fel
kell hívni arra, hogy a hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tájékoztatás folyamatos
legyen, jelenjenek meg újabb szórólapok a
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városban.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
2.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő –
testülete egyetért a használtruha
konténerek kihelyezésével az alábbi
helyszínekre: Óvoda – Bölcsőde
területére, Arany János Általános
Iskola előtti közterületre, illetve az
üvegvisszagyűjtési pontok közül a
Pável Á. ltp.-re, a Zrínyi M. utca
elejére, illetve a Zsida, Máriaújfalu,
Farkasfa, Rábatótfalu és Rábafüzes
városrészeken
lévő
üvegvisszagyűjtési pontokra. A
használtruhagyűjtő
konténerek
kihelyezéséről megállapodást kell
kötni.
A
jelenleg
Szentgotthárdon
használtruhát gyűjtő szervezetekkel
(Vöröskereszt, Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat)
a
konténert működtető szervezetnek
együtt kell működni.
Határidő: a közlésre azonnal, megállapodás
megkötése 2014. július 31-ig
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
148/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„
SZEOB
beszámolója a 2013/2014-as nevelési
évről” c. beszámolót megismerte és
elfogadásra
ajánlja
a
fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács számára.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László önk. és térségi
erőforrás vezető
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Kovács Tiborné igazgató
törzskönyvi átvezetésre: dr.
Gábor László, Önk. és Térségi
Erőforrások v.

Kovács Tiborné SZEOB
igazgató
149/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Helyi
gazdaságélénkítő program elfogadása”
című előterjesztést megismerte és azt
elfogadja, ennek alapján szükségesnek
tartja részletes programtervek
kidolgozását. Ezek fő irányelveit a 2014.
augusztusi testületi ülésen a képviselőtestület elé kell terjeszteni és szükséges az
egyes programok kidolgozását elindítani.

152/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

Határidő: 2014. augusztusi ülés
Felelős: az előterjesztésért Dr. Dancsecs
Zsolt jegyző
150/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a SZEOB Játékvár
Óvoda részére 2.505.608,- Ft-ot biztosít az
előterjesztésben
szereplő
játékok
megvásárlásához az általános tartalékkeret
terhére.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
151/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Alapító Okiratát módosító okiratot az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint,
valamint a
módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az
előterjesztés 2. számú melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
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Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a központi orvosi ügyelet
feladatának ellátását a Morrow
Medical
Zrt.
megbízása
útján
(székhely: 1131.Budapest, Topolya
utca 4-8., A.sz.: 14996924-2-41,
képviseli: Rédei József vezérigazgató)
kívánja megoldani.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.

2.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz,
hogy a Morrow Medical Zrt.
szerződést
kössön az illetékes
Egészségbiztosítási
Pénztár
szervezetével annak érdekében, hogy a
Zrt.
a
tevékenység
MEP
finanszírozását közvetlenül megkapja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
153/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum kérelmét
elfogadja, és engedélyezi 2014.
augusztus 01. időponttól
1 fő
adminisztratív álláshely betöltését,
továbbá jóváhagyja 2014. augusztus
01. időponttól a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum intézményi
álláshelyeinek 7-ről 8-ra történő
emelését.
Határidő: azonnal
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Felelős : Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felkéri a Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
intézményénél a plusz 1 fő álláshely
fedezetét a 2015. évi költségvetésben
tervezze. Amennyiben olyan típusú
pályázat meghirdetésre kerül amiből
új
munkatárs
státusza
finanszírozható, akkor erre pályázzon
az intézmény.
Határidő: 2015. évi költségvetés
tervezése
Felelős : Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető
Molnár Piroska igazgató
154/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum kérelmét támogatja
és engedélyezi a telefonszolgáltató-váltást
a jelenlegi Szolgáltatóról „VOIPSHOP”
szolgáltatóra.
A Képviselő – testület javasolja a többi
intézmény számára is, hogy keresse meg
saját magának a legkedvezőbb feltételekkel
szolgáltatást nyújtó telefonszolgáltatót.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető
Molnár Piroska
intézményvezető
155/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Történelmi Napok 2014.
rendezvénysorozat program tervezetét
az előterjesztés 1. számú melléklete és
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az előterjesztésben foglaltak szerint
megismerte és elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.

2.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében
tervezett
és
elfogadott rendezvénykeret címén
lévő 1 millió forintos összeg
átutalását engedélyezi a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület részére azzal,
hogy az Egyesület azt a Történelmi
Napok rendezvényeire használhatja fel
azzal, hogy az összeg felhasználásáról
az Egyesület az Önkormányzat felé
elszámol.
Határidő: közlésre azonnal, utalásra:
2014. július 25., elszámolásra 2014.
augusztus 08.
Felelős : Kiss Éva elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető
3.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
Augusztus
20-i
rendezvény program tervezetét az
Előterjesztés alapján megismerte és
elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
12.
Szentgotthárdi Csatafutás rendezvényt
a szervezők kérelme alapján 300 ezer
Ft összeggel támogatja a 2013. évi
pénzmaradvány terhére.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Tóth Levente sportreferens
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Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető
156/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

1.)

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete csatlakozik a 2014.
szeptember 16. és 22. között
megrendezésre
kerülő
Európai
Mobilitási Hét rendezvényhez. A
Képviselő-testület az Előterjesztés 2.
számú
melléklete
szerinti,
a
„Mobilitási
Hét
Kartája”
c.
dokumentum
aláírására
felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrás v.

2.)

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete felkéri a Pannon Kapu
Kulturális Egyesületet, hogy a
szentgotthárdi
köznevelési
intézmények, az EFI valamint a civil
szervezetek
bevonásával
2014.
szeptember 16-22. között szervezzen
programokat a „A mi utcánk , a mi
jövőnk” jelmondat szellemében.
Határidő : azonnal
Felelős : Kiss Éva, PKKE elnök

3.)

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete felkéri a Városüzemeltetési
Irodát, hogy az Autómentes Nap
feltételeinek megteremtésében a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
szervező munkáját segítse.
Határidő : azonnal
Felelős :
Fekete
városüzemeltetési vezető

Tamás,
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157/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Civil- és városrészi
alap keret terhére a
a.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület
falunapi programjának szervezésére
irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy
2014. július 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási
határidő:
2014.
szeptember 30.
b.) Szentgotthárdi
Kerékpáros
Egylet 1896
„Tour de RÖG”
elnevezésű programját 50 500 Fttal támogatja. Az összeget a
Pénzügy 2014. augusztus 15-ig
átutalja a Támogatott szervezet
részére.
Elszámolási
határidő:
2014.
szeptember 30.
c.) Magyarországi
Szlovének
Szövetsége
kérelme
„13.
Nemzetközi
Művésztelep”
megrendezésére irányuló kérelmét
1 000 000 + 100 000 Ft-tal
támogatja. A 100 000 Ft-ból
kerüljön
elkészítésre
a
szentgotthárdi csata kapcsán egy
emlékplakett.
Az összeget a
Pénzügy 2014. július 15-ig átutalja
a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási
határidő:
2014.
szeptember 30.
d.) Alapítvány
Szentgotthárd
Szakképzéséért a szentgotthárdi
szakképzés
125.
évfordulója
alkalmából rendezendő színházi
előadás és kiállítás szervezésére
irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal
támogatja. Az összeget a pénzügy
2014. október 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
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e.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
gyermeknap
és
sportnap
szervezésére irányuló kérelmét
60 000
Ft-tal támogatja. Az
összeget a pénzügy 2014. július
15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási
határidő:
2014.
július 31.
f.) Szentgotthárd-Rábatótfalu
Városrészi
Önkormányzata
falunap
szervezésére
irányuló
kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja.
A városrészi önkormányzatnak a
programhoz
kapcsolódó,
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata nevére kiállított
számlákat
legkésőbb
2014.
szeptember 15-ig kell a Pénzügy
részére benyújtani.
g.) Alapítvány
a
100
éves
Szentgotthárdi
Gimnáziumért
kérelem,
illetve
szerződés
módosítására (korábban megítélt
összeg
„Jubileumi
Juniális”
elnevezésű
programhoz
való
felhasználására) irányuló kérelmét
támogatja.
Elszámolási határidő: 2014. július
15.
h.) Szentgotthárd-Zsida
Önkéntes
Tűzoltó Egyesület kérelem, illetve
szerződés módosítására (korábban
megítélt
összeg
falunapi
programhoz való felhasználására)
irányuló kérelmét támogatja.
Elszámolási
határidő:
2014.
augusztus 15.
i.) Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Rábafüzes
városrészen felállítandó emlékmű
és az avatáshoz kapcsolódó
ünnepség szervezésére irányuló
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kérelmét 150 000 Ft-tal támogatja.
Az összeget a pénzügy 2014.
augusztus
15-ig
átutalja
a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási
határidő:
2014.
október 15.

Az Önkormányzat támogatási szerződést
köt a támogatottal, aki az abban foglaltak
szerint köteles tételesen elszámolni a
támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések
megkötésére a Szabályzat 16.)
pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
pénzügyi irodavezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző,
civil referens
158/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Csuk Ferenc által írt
„Szentgotthárdi
csata”
kiadvány
díszkiadásából 100 példányt vásárol a
kiadótól
(bruttó)
100.000,forint
összegben, a 2014. évi jubileumi keret
terhére.
Határidő: azonnal, utalásra: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna
Pénzügyi vezető
159/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a
szentgotthárdi vizisport fejlesztése
érdekében együttműködés legyen
Szentgotthárd Város Önkormányzata és az
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ARRABO Szabadidősport Egyesület
Szombathely között és felhatalmazza a
polgármestert az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti Megállapodás
aláírására, azzal a kiegészítéssel, hogy a
megállapodás határozatlan időre kötessen
meg, fél év felmondási idővel.
Határidő: az aláírásra 2014. július 15.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
160/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
tulajdonában levő Szentgotthárd 2829/1 és
2738 hrsz-ú ingatlanokon levő utasváró
fülkéket a Máriaújfaluért Egyesület
lebontsa és újakat építsen.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár
Gábor polgármestert a végleges tulajdonosi
hozzájárulás megadására.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az új utasváró fülkék
építéséhez a tetőcserép és a faanyag
beszerzésének értékét biztosítja a 2013. évi
pénzmaradvány terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
161/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem támogatja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
azon kérelmét, hogy a Vas Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi
Tagintézménye a volt gondozóház
épületében (9970 Szentgotthárd, Arany J.
u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú
ingatlanban) kerüljön elhelyezésre.
Határidő : a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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162/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete a villamos energia
beszerzése kapcsán egyetért azzal, hogy a
polgármester aláírja az Előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti csatlakozási
szándéknyilatkozatot a Sourcing Hungary
Kft., mint független energia szekértő
szervezet által a Magyar Energia
Beszerzési
Közösség keretében az
energiapiaci liberalizáció kihasználása
érdekében csoportos energia beszerzésekre
létrehozandó szerveződéshez.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
163/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Monek Mónika földmérő mérnök által
104/2013 munkaszámú, szentgotthárdi
1244 hrsz-ú földrészlet megosztásáról
készült, Földhivatali jóváhagyás alatt álló
Változási Vázrajz alapján létrejövő,
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező, szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú,
4279 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:
Vételár: 5.434.330.-Ft, mely 27%Áfa-t
tartalmaz.
Pályázatok beérkezési határideje: 2014.
július 15. A pályázatokat konkrét összeg
(forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 543.430.Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje a
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pályázat benyújtását követő testületi ülés.
Az értékesítés további feltételei, a vevő
fél
feladata,
kötelezettségei
a
szerződéskötés kapcsán:
- A vevő félnek vállalnia kell a vételáron
felül bruttó 3.127.248.-Ft. megfizetését is
mely a megosztás során létrejövő,
Önkormányzat
tulajdonát
képező,
szentgotthárdi 1244/2 hrsz-ú, kivett
beépítetlen
területen
haladó
út
kialakításának tervezett költsége. A
magánutat ezen összeg felhasználásával az
Önkormányzat építteti meg.
- 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).
A pályázat további feltételeit az
Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban az
értékesítésre: a földhivatali átvezetést
követő Testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
164/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Gáspár Tibor Svájc,
Tödistrasse 15. Neuhausen am Rheinfall
8212.CH. sz. alatti lakos felajánlását,
melyben a szentgotthárdi 3816 hrsz-ú,
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű,
3522
m2
területű
ingatlanban lévő 280/2880 tulajdoni
részarányát ajándékozás címén az
Önkormányzat
részére
ingyenesen
felajánlja, elfogadja. A Képviselő-testület
felkéri a Városüzemeltetést, hogy az
ingatlan átvételéhez szükséges szerződést
készíttesse el és a polgármestert
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő:
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre 1. pontban. 2014. 08. 31.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
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165/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz,
hogy az Önkormányzat által meghirdetett
Közösségi kertek program keretében a
Polgári törvénykönyv 6:358.§ (2) – (3)
bek. szerint szabályozott haszonkölcsönbe
adás alapján a szentgotthárdi 926 és 928/1
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött
Haszonkölcsön
szerződésben
haszonkölcsönbe vevők közt szereplő
Takács Arnold 9970 Szentgotthárd,
Kethelyi u. 33., sz. alatti lakos helyébe
2014.07.01-től Hertelendy Béla 9970
Szentgotthárd, Deák F. u. 4. sz. alatti
lakos felvételre kerüljön.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
166/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2014. évi izolai
kézilabdás táborozás kapcsán
- a Sportbarátok Egyesületének a fiú
csapat táboroztatásához 200.000,forintot biztosít
- a Szentgotthárdi Kézilabda Klubnak
a lány csapat táboroztatásához
100.000,- forintot biztosít
a 2013. évi pénzmaradvány terhére.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a
127/2014. számú határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
utalásra: Somorjainé D.
Zsuzsanna pénzügyi vezető
támogatási szerz. megkötésére:
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.

