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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
10/2014.

(III. 27.) Önkormányzati rendelet
a „Széll Kálmán „ tanulmányi ösztöndíjról

3.

11/2014.

(III. 27.) Önkormányzati rendelet
a közterületek használatáról, rendjéről,
illetve a közterületek bontásáról és
helyreállításáról, valamint a különböző
reklámhordozók elhelyezéséről szóló
11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

5.

12/2014.

(III. 27.) Önkormányzati rendelet
a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29)
önkormányzati rendelet módosításáról

6.

13/2014.

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

8.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
60/2014. (III. 27.)

Az Önkormányzat és a civil szervezetek
együttműködése – beszámoló a 2013.évi
munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a
2014.évben. 2014. évi cselekvési terv
elfogadáa.

9.

61/2014. (III. 27.)

Beszámoló a helytörténeti tevékenységről.

10.

62/2014. (III. 27.)

Közterületek gondozása, a város egész
területét átfogó stratégia kidolgozása.

10.

63/2014. (III. 27.)

Az idegenforgalom helyzete Szentgotthárdon
– a szakma képviselőinek bevonásával,

10.
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idegenforgalmi adózás tapasztalatai.
Térségi koncepció kidolgozása a turizmus
– marketing – idegenforgalom körében
– a TDM-el együttműködve.
64/2014. (III. 27.)

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. évi munkájáról szóló beszámoló.

10.

65/2014. (III. 27.)

A Tankerület kérelme.

10.

66/2014. (III. 27.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások 2014. évi díjai.

11.

67/2014. (III. 27.)

A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési
díjának meghatározása.

11.

68/2014. (III. 27.)

Támogatási szerződések elfogadása.

12.

69/2014. (III. 27.)

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai
Központban Szentgotthárd Város
Önkormányzata üzletrésze 6%-ának eladása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére.

12.

70/2014. (III. 27.)

Közterületek fenntartásával kapcsolatos
feladatok érvényesülésének vizsgálata.

13.

71/2014. (III. 27.)

A Hármashatár Mentőcsoport támogatása.

13.

72/2014. (III. 27.)

„Nemzeti Ovi-Foci, ovi-Sport” Program
című pályázathoz szükséges önerő biztosítása.

13.

73/2014. (III. 27.)

A szentgotthárdi 1244 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

13.

74/2014. (III. 27.)

Szentgotthárdi 484/45 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

14.

75/2014. (III. 27.)

Területvásárlási kérelem ( Viserálek Péter ).

15.

76/2014. (III. 27.)

Szentgotthárd, Május 1.u.2. szá alatti
1578/2/A/17 hrsz-ú garázs bérbeadása.

15.

77/2014. (III. 27.)

A Szentgotthárd 0269/48 hrsz-ú földrészlet
belterületbe vonása.

15.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
10/2014. (III.27. ) Önkormányzati
rendelete
a „Széll Kálmán „ tanulmányi
ösztöndíjról
Szentgotthárd Város Önkormányzata az
Alaptörvény 32.cikk ( 2 ) bekezdése
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§. Bevezetés
Szentgotthárd Város Önkormányzata
elismerve Széll Kálmánnak, Szentgotthárd
volt országgyűlési képviselőjének,
Magyarország volt miniszterelnökének,
Szentgotthárd gazdasági, társadalmi
fejlődése érdekében a XX. század eleji
meghatározó munkásságát, Széll Kálmán
nevével indítja el a szentgotthárdi diákok
támogatására létrehozott ösztöndíjat.
2.§ A rendelet célja
(1)Szentgotthárd Város Önkormányzata
ösztöndíjat
alapít
középiskolai
tanulmányokat
szentgotthárdi
középiskolában
folytató,
kimagasló
eredményt elért középiskolai tanulók,
valamint
a felsőoktatásban nappali
tagozaton
tanulmányokat
folytató
szentgotthárdi lakos hallgatók számára.
a) Az ösztöndíj célja az, hogy azon 11. és
12. évfolyamos középiskolai tanulók
tanulmányait és eredményeit elismerje,
akik kimagasló tanulmányi eredménnyel
rendelkeznek a szentgotthárdi Vörösmarty
Mihály
Gimnáziumban,
illetve
a
szentgotthárdi III. Béla Szakközépiskola és
Kollégiumban,
b) Az ösztöndíj másik célja az, hogy azon
11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók
eredményeit
elismerje,
akik
a
szentgotthárdi
Vörösmarty
Mihály
Gimnáziumban, illetve a szentgotthárdi III.
Béla Szakközépiskola és Kollégiumban
tanulmányi
eredménytől
függetlenül
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rendkívüli kimagasló eredményt értek el
valamely tanulmányi- , művészeti-, és
sport területen,
c) Az ösztöndíj harmadik célja, hogy a
felsőoktatásban
nappali
tagozaton
tanulmányokat folytató szentgotthárdi
fiatalok tanulmányi idejük e rendeletben
meghatározott ideje alatt
tanulmányi
ösztöndíjban részesüljenek.
(2)Széll Kálmán ösztöndíjban részesülhet
azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai
tanuló , aki kimagasló tanulmányi
eredményével – minimum 4,5-es átlag illetve saját szakterületén kimagasló
eredményt ér el
valamint
azon államilag finanszírozott, első
képzésben ( alap-mester és osztatlan
képzés ) résztvevő, első diplomáját szerző,
26. életévét a kérelem beadásakor még be
nem
töltött,
nappali
tagozatos,
szentgotthárdi
állandó
lakcímmel
rendelkező,
magyarországi
hallgatói
jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi
hallgató, aki számára Szentgotthárdhoz
való kötődés a jövőben is fontos és
tanulmányai során szakmai, tudományos
tevékenységével segíti a város fejlődését.
Első diploma megszerzésének számít az is,
aki az alapképzésen szerzett első diploma
után az első mesterdiplomáját szerzi.
3.§ Az ösztöndíjban támogatottak száma
Az ösztöndíjban támogatott pályázók
száma:
középiskolás korcsoportban 4 fő az 1.§ (1)
bek. a) pontja esetében, 1 fő az 1.§ (1)
bek. b) pontja esetében , 3 fő az 1.§ (1)
bek. c) pont esetében, a felsőoktatásban
tanulmányokat folytatók körében.
4.§ Az ösztöndíj időtartama, mértéke és
folyósítása
(1)Az ösztöndíj10 hónapra, tárgyév
szeptember 1-jétől a tárgyévet követő év
június 30-áig nyerhető el.
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(2) Az ösztöndíj mértéke a középiskolai
pályázók
számára
5.000.-Ft/hó,
a
főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytató
pályázók számára 10.000.-Ft/hó.
(3) Az ösztöndíj folyósítása:
mind a
középiskolások, mind a
felsőoktatásban tanulmányokat folytatók
számára az első 5 havi rész december 31ig, a második 5 havi rész március 31-ig; a
pályázó által megadott bankszámlaszámra
utalással.
5.§ Pályázatok benyújtásának rendje
(1)A Széll Kálmán ösztöndíj pályázat útján
nyerhető el. A pályázati felhívást
Szentgotthárd Város Önkormányzata a
helyben szokásos módon évente május 31ig teszi közzé.
(2)A középiskolai pályázó pályázatának
címét és témavázlatát e rendelet
mellékletét képező pályázati adatlappal
együtt
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
címezve
a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Térségi
Erőforrások Csoportjához kell benyújtani
1eredeti példányban.
(3) A felsőfokú tanulmányokat folytató
pályázó
pályázatának
címét
és
témavázlatát e rendelet mellékletét képező
pályázati adatlappal és a kötelező
mellékletekkel
együtt
benyújtja
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
címezve
a
Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és
Térségi Erőforrások Csoportjához.
(4) A pályázatok benyújtásának határideje:
augusztus 31.
(5)
A
pályázók
pályamunkájának/témadolgozatának
elkészítése és benyújtási határideje :
december 31.
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(6) A mellékletek nélkül benyújtott
pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs
lehetőség.
6.§ A pályázat tartalma
(1)A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó nevét, állandó lakóhelyének címét,
a középiskola és felsőfokú oktatási
intézmény nevét, címét, ahol tanulmányait
végzi, az oktatási intézmény által kiállított
tanulmányi illetve hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló eredeti igazolást.
Amennyiben ezen igazolás beszerzésére a
beadási határidőig nincs mód, a pályázat
ilyen igazolás nélkül is beadható és
elbírálható
azzal,
hogy
legkésőbb
szeptember 30-ig az igazolást utólag be
kell nyújtani és az ösztöndíj folyósítására
ezen igazolás hiányában nem kerülhet sor.
(2) A középiskolás pályázó esetén az
előző tanulmányi félévét
igazoló
bizonyítvány másolatát is csatolni kell. Az
1§ (1) bek. b) pontjában meghatározott
pályázó esetében a kimagasló eredményről
szóló hivatalos szervtől származó igazolást
kell csatolni.
7.§ A pályázatok elbírálása
(1) A beérkező pályázat címéről és a
hozzákapcsolódó
témavázlatról
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő- testülete által felállított Széll
Kálmán Ösztöndíj Bizottság zárt ülésen
dönt. A Bizottság tagjai sorából elnököt
választ, a működési szabályait saját maga
fogadja el.
(2) A középiskolai pályázók esetében a
Bizottság az érintett iskola igazgatója
véleményét kikéri.
(3) A
középiskolai pályázóknál az
elbírálásnál előnyt jelent és a pályázathoz
csatolandó:
- megszerzett
nyelvvizsga
bizonyítvány másolata,
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- versenyeken való részvétel és az
elért
versenyeredmények
felsorolása,
- a kimagasló tanulmányok mellet a
művészet, sport terén nyújtott
szintén kimagasló teljesítmény
hivatalos igazolása,
- Szentgotthárdon végzett közösségi
tevékenység
(civil
szervezeti
tagság, önkéntes munka stb.)
igazolása.
Az értékelésnél továbbá előnyt élvezhetnek
azok, akiknek pályázati anyaga a jövőben
Szentgotthárd
Város
fejlődésének
érdekében hasznosítható.
(4) A felsőoktatásban
tanulmányokat
folytató hallgató beérkező pályázat címéről
és a hozzátartozó témavázlatról ugyancsak
a Bizottság dönt. Az értékelésnél előnyt
élvezhetnek azok, akiknek pályázati
anyaga a jövőben Szentgotthárd Város
fejlődésének érdekében hasznosítható.
(5)A beérkezett pályázati címek és a hozzá
kapcsolódó témavázlatok elbírálásának
határideje szeptember 30.
(6)
A
Bizottság
döntése
fellebbezésnek helye nincs.

ellen

(7) A pályázót a pályázat eredményéről a
Polgármester
írásban
értesíti.
A
pályázókkal a kiértesítést követően
ösztöndíjszerződést kell kötni, melyet
kiskorú pályázat esetén a kiskorú törvényes
képviselője is aláír.
(8) A sikeres pályázatot készítők
pályamunkáit/témadolgozatait
az
Önkormányzat az önkormányzati lapban
és/vagy honlapján / egyéb kiadványaiban
megjelentetheti.
8.§ Az ösztöndíjat elnyerők feladatai
(1)A
középiskolában
tanulmányokat
folytató tanulónak az elfogadott cím és
témavázlat alapján témadolgozatát a
pályázat évében december 31. időpontig
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kell leadni a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és
Térségi Erőforrások Csoportjához digitális
formában pdf formátumban és papír alapon
kinyomtatva egy példányban. A pályamű –
terjedelme legalább 8, legfeljebb 25 oldal.
(2) A felsőoktatásban tanulmányokat
folytató hallgatónak, az elfogadott cím és
témavázlat alapján témadolgozatát a
pályázat évében december 31. időpontig
kell leadni a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és
Térségi Erőforrások Csoportjához digitális
formában pdf formátumban és papír alapon
kinyomtatva egy példányban. A pályamű –
terjedelme legalább 12, legfeljebb 30 oldal.
9.§ Az ösztöndíj
visszafizetése

megszüntetése

és

(1) Az ösztöndíj megszűnik, mind a
középiskolai
tanulmányokat
folytató
tanuló, mind a felsőfokú tanulmányokat
folytató hallgató esetében, amennyiben a
pályázó az elkészített pályázatát december
31. időpontig nem nyújtja be. Ez esetben a
március 31-ig esedékes ösztöndíjrészt az
önkormányzat nem utalja a pályázó
számára, továbbá az esetlegesen kiutalt
első részlet visszafizetésére kötelezi a
pályázót, melynek határideje a cím és
témavázlat elfogadását követő év június
30.
(2) Az Ösztöndíj Bizottság az odaítélt
ösztöndíjat visszavonja, ha az ösztöndíjban
részesített az e rendelet szerinti
kötelezettségeit megszegi.
10.§ Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2014. április 01. napján
lép hatályba.
Kihirdetve: 2014. március 27. napján.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 11/2014.(III.27.)
önkormányzati rendelete
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A közterületek használatáról, rendjéről,
illetve a közterületek bontásáról és
helyreállításáról, valamint a
különböző reklámhordozók elhelyezéséről
szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország Helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1)
bekezdésben,
a Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 34.§ában
és az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselőtestülete A
közterületek használatáról, rendjéről,
illetve a közterületek bontásáról és
helyreállításáról, valamint a különböző
reklámhordozók elhelyezéséről szóló
11/1999. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § -a
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„2.§ (9) A Mozgóképről szóló 2004. évi II.
tv. (továbbiakban Filmtörvény) szerinti
filmforgatás esetén a közterület
használatára a Törvény szerinti eljárást kell
alkalmazni.”
2.§ A Rendelet 2. melléklete a jelen
rendelet 1. melléklete szerint egészül ki.
3.§ A jelen rendelet kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Kihirdetve: 2014. március 27. napján.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének 12/2014
(III.27.) rendelete a lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
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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.§ (1) Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő – testületének a
lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29)
önkormányzati rendelet (továbbiakban R.)
2/A.§ (1) bekezdése a következők szerint
módosul:
„2/A§ (1) A szociális helyzete alapján
jogosult az önkormányzati lakásra az,
akinek a családjában- a vele együtt költöző
illetve közös háztatásban élő családtagokat
számítva- az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem nem haladja meg a
75.126.-Ft-ot és a vele együtt költöző
családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű
személygépkocsival nem rendelkeznek,
kivéve a külterületi és a haszonélvezettel
terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha
a vagyontárgyak együttes értéke a
2.800.000-Ft-ot meghaladja.
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni
a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.””
(2) A R. 2/A.§-a a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:
„2/A.§ (1a) Az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően szociális helyzete
alapján jogosult az önkormányzati lakásra
az:
a) aki Szentgotthárdon állandó lakcímmel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
ténylegesen – életvitelszerűen legalább 1
éve a bejelentet lakcímen tartózkodik;
b) aki Szentgotthárdon nem rendelkezik
sem bejelentett állandó lakcímmel, sem
tartózkodási hellyel, de életvitelszerűen
legalább
1
éve
ténylegesen
Szentgotthárdon tartózkodik.
Az életvitelszerű tartózkodást minden
esetben, a bejelentett lakcímen tartózkodást
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az
önkormányzat
külön
kérésére
dokumentumokkal (hatósági bizonyítvány,
tanukkal, vagy más hitelt érdemlő módon)
igazolni kell.
c) Élettársak, házastársak, ill. több
együttköltöző családtag esetében legalább
az egyik kérelmező félnél kell teljesülniük
az a) – b) pont szerinti feltételeknek.”
2.§ A R. 2/A.§ (5) bekezdése következők
szerint módosul:
„(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1)
bek.-ben
megállapított
mértékétől
egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal
házasok, gyermeküket egyedül nevelők és
öregségi
nyugdíjkorhatárt
betöltött
nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet
térni.
3.§ A R. 2/A.§ (6) bekezdése következők
szerint módosul:
„2/A § (6)
a) A szociális helyzet alapján legfeljebb
az alábbi méretű lakás adható bérbe:
— 1-3 fő esetén maximum 2 szobás,
— 4-6 fő esetén maximum 3 szobás,
— minden további költöző esetén
további fél szoba.
b) Társbérlet esetén a megüresedett
társbérleti lakrész megüresedésekor
a lakásban maradó társbérlő
kötelezhető a Bizottság által kiutalt
addig általa kizárólagos joggal
használt
társbérleti
lakrésszel
megegyező komfortfokozatú az a)
pontban részletezett szobaszámú
lakásba való átköltözésre.”
4.§ A R. 5.§ (2) bekezdése következők
szerint módosul:
„(2) Az ingatlankezelő, mint bérbeadó, e
rendelet
alapján
a
Bizottság
rendelkezésének megfelelően a saját
nevében, a maga javára köti meg a bérleti
szerződést és saját nevében jogosult annak
módosítására, az azokból eredő igények
érvényesítésére
valamint
a
bérleti
szerződés felmondására is.
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Az ingatlankezelő a külön rendeletben
meghatározott lakbér összegére akkor köt
szerződést, ha ezt a jövőbeni bérlő
elfogadja, továbbá vállalja, hogy a bérleti
díjat a bérlő nevére szóló lakossági
folyószámláról fizeti és a számlát vezető
banknak csoportos beszedési megbízást ad
a lakbérének és az ehhez kapcsolódóan az
ingatlankezelő felé fizetendő költségek
beszedésére.”
5.§ A R. 13.§ (3) bekezdése következők
szerint módosul:
„(3) A lakbér- és/vagy vízdíjtartozást
felhalmozott bérlő(k) közül az(oka)t, aki(k)
felhalmozódott
tartozás(aika)t nem
rendezi(k), vagy ugyan lehetőségei(k)
szerint
rendezi(k),
de
a
tartozásállomány(uk) ennek ellenére nem
vagy csak nagyon lassan csökken, olyan
kisebb méretű és/vagy
alacsonyabb
komfortfokozatú
önkormányzati
bérlakásba lehet átköltöztetni, amelyben a
lakbér- és/vagy egyéb rezsiköltség
alacsonyabb az általa/ általuk lakott
önkormányzati bérlakás ezen költségeinél.
E rendelkezés végrehajtásakor – a
lakáskiutalás
eljárási
szabályaira
vonatkozóan értelemszerűen kell
alkalmazni a minőségi lakáscsere során
előírt eljárási szabályokat. Az így kiutalt
lakást a bérlő(k) köteles(ek) elfogadni és
köteles(ek) a kiutalt lakásba átköltözni. A
kiutalt lakásnak meg kell felelnie az e
rendelet
lakásokra
előírt
követelményeinek.
A
lakbérés/vagy
vízdíjtartozást
felhalmozott bérlő(k) közül az(ok)hoz,
aki(k) felhalmozódott tartozás(aika)t nem
rendezi(k), a lakásban felmerülő közös
költségek viselése, megosztása a tartozások
további felhalmozódásának elkerülése
céljából
társbérleti
jogviszony
is
létesíthető, s a bérlő ezt tűrni köteles.”
6.§ A rendelet 2014. április 01. napján lép
hatályba.
Kihirdetve: 2014. március 27. napján.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 13 /2014. (III.27. )
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 a lakbérek
megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) 4. §. (1) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott
lakások esetén a havi lakbér általános
2
mértéke 167Ft/m , ha az egy főre jutó
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg
a 75.126.-Ft-ot.
2.§ A Rendelet 4. §. (2) bekezdése
helyébe a következő szöveg lép:
„4.§ (2) Költségelven bérbe adott
lakások esetén (amennyiben az egy főre
jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja
a 75.126.-Ft-ot), a havi lakbér általános
mértéke a következő korrekciókkal
módosul:
Amennyiben
a
jövedelmi határok a
4.§ (1) bek. szerinti
mértéket
meghaladják
0
-10.000.Ft-tal
10.000 - 20.000.Ft-tal
Több, mint 20.000.-

A havi általános
lakbér emelésének
mértéke a 4.§ (1)
bek.
szerinti
lakbérhez képest:
50 %
70 %
100 %

2014. MÁRCIUS 27.

Ft-tal
3.§. A Rendelet 4.§. (4) bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„4.§ (4) A piaci viszonyok szerint
bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori
általános lakbér korrekciókkal számított
mértékének 5-szörös összegével azonos. A
35 év alatti fiatal házasok, gyermeket
egyedül
nevelők és az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok
esetében a piaci alapon megállapított
bérleti díj a mindenkori általános lakbér
korrekciókkal számított mértékének 3szoros összegével azonos, ha az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a
137.187.-Ft-ot.”
4.§ Ez a rendelet 2014. április 01. napján
lép hatályba.
Kihirdetve: 2014. március 27. napján.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
60/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat és a
civil szervezetek
együttműködéséről, az ezzel
kapcsolatban végzett 2013. évi
munkáról, a megszerzett
tapasztalatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta
titkársági ügyintéző, civil referens
2) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat és a
Szentgotthárdi Civil Fórum közös
éves cselekvési programtervét az
előterjesztés 3. számú melléklete
szerint elfogadja.
Határidő a közlésre azonnal:
Felelős: Huszár Gábor
polgármester
Szép Renáta titkársági
ügyintéző, civil referens
Cziráky László elnök
3) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a Civil Alap felosztásának
8. sz. mellékletben foglalt
Szabályzatát elfogadja azzal, hogy .
a 8. sz. mellékletben a 4.pont
egészüljön ki a „támogatást
kérhet” kifejezés után a
„településrészi önkormányzat”
kifejezéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor
polgármester

2014. MÁRCIUS 27.
Szép Renáta titkársági
ügyintéző, civil referens
Civil szervezetek vezetői
Településrészi
önkormányzatok elnökei
4) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete z Előterjesztés 9. számú
mellékletben található Pályázati
kiírást elfogadja - egyúttal a 10.
számú mellékletben található
Támogatásigénylő lapok tartalmát
jóváhagyja mint a Civil Alapból
történő támogatás igénylés
feltételét azzal, hogy a benne
foglalt tájékoztatót elbírálási
időszakonként aktualizálni kell.
Amennyiben a kérelmet benyújtó
egy kérelemben több programra,
rendezvényre, feladatra is
támogatást igényel, úgy
döntésenként egy civil
szervezetnek/városrésznek
legfeljebb egy igénye támogatható
– a kérelemben benyújtott további
el nem bírált igényeket a későbbi
döntésekkor kell elbírálni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor
polgármester
Szép Renáta titkársági
ügyintéző, civil referens
5) A város kulturális életének
színesítése érdekében a civil
szervezetek a jubileumi évben
szervezett saját jubileumi
programjainak támogatására is
benyújthat pályázatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor
polgármester
Szép Renáta titkársági
ügyintéző, civil referens
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61/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helytörténeti
tevékenységről
szóló
beszámolót
megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
62/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közterületek
gondozása, a város egész területét átfogó
stratégia kidolgozása című előterjesztést
megismerte, az Előterjesztés 2. pontjában
felvázolt Közterület fenntartási-,
fejlesztési stratégiát elfogadja, azzal,
hogy ennek alapján a konkrét cselekvési
tervet és a munkák ütemezéséről szóló
tervet áprilisban a testület elé kell
terjeszteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
63/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Idegenforgalmi
Intézkedési Terv 2012-2014. program
végrehajtásáról szóló beszámolót az
előterjesztés
szerint
elfogadja.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szentgotthárd idegenforgalmi
marketigjének 2014. évi biztosítása
érdekében 20 millió Ft-ot elkülönít, és ezt
az összeget az Önkormányzat biztosítja a
TDM vagy a Gotthárd-Therm kft. részére
azt követően, hogy a TDM vagy a
Gotthárd-Therm Kft. az idegenforgalmi
fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit

2014. MÁRCIUS 27.

megfogalmazza és a testület elé terjeszti
amit a testület jóváhagy.
Ezt követően a TDM-nek illetve a
Gotthárd-Therm Kft.-nek havi beszámolót
kell készíteni arról, hogy az általa letett
elképzelések megvalósítása hogyan haladt
előre.
Határidő: a közlésre azonnal, a terv
előterjesztésére 2014. áprilisi képviselőtestületi ülés.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit TDM elnök
Kiss Éva, PKKE elnök
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.
64/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót megismerte
és elfogadásra javasolja a fenntartó
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás számára.
Határidő: azonnal
Felelős : dr. Gábor László Önk. és Térs.
Erőforrás v.
Uhor Anita intézményvezető
65/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tankerület kérelmét megtárgyalta és a
Szentgotthárd és Térsége Oktatási
Intézmény működtetésével kapcsolatban
olyan, a működtetés egyedi feltételeit
meghatározó megállapodás megkötését
kezdeményezi, amelyben a kizárólag
szakmai feladatellátás körébe tartozó
dologi kiadások, úgy mint a taneszközök
javítása, karbantartása, továbbá a
köznevelési közfeladat-ellátáshoz
szükséges eszközök beszerzése kivételével
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minden olyan működtetést érintő feladat és
kiadás az Önkormányzaté, amelyet a
nemzeti köznevelési törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm.
rendeletet 8. melléklete működtetési
kiadásokra kiterjedő kötelezettségként
határoz meg.
2.) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő – testülete
megkeresi az egyszeri segítségnyújtási
lehetőséget az iskolák fénymásolási és
informatikai gondjainak megoldására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
66/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások
2014. évi díjára vonatkozó javaslatokat az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint
megismerte és egyetért azzal, hogy - a
fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Tanácsának egyező véleménye esetén – a
mellékletben meghatározott térítési díjak
kerüljenek rendeletbe foglalásra.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra:
2014. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor
elnök/polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térs.
Erőforrások v.
67/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 2014. évben a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegység
által a gyermekek számára biztosított
napközbeni ellátás tekintetében a
fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási

2014. MÁRCIUS 27.
Tanács
számára
az
alábbiakat
javasolja elfogadásra:
1.1. 1.643,Ft/nap/gyermek
szolgáltatási
önköltség
meghatározását,
1.2. az 1. számú mellékletben
foglaltak szerinti intézményi
térítési díj és kedvezmények
meghatározását 2014. május 01.
időponttól alkalmazva, azzal,
hogy a személyi térítési díj
megállapításának
alapját
továbbra is a munkáltatói
igazolás és a lakásfenntartási
költségeket igazoló bizonylatok
képezzék.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor, polgármester
/ elnök
Kovács Tiborné igazgató

2.) Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
1.)
pontban
meghatározottakat azzal fogadja el,
hogy - a fenntartó Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati Társulás
döntését követően – a gyermekek
napközbeni ellátásának intézményi
térítési díját és a hozzá tartozó
kedvezményeket-mentességeket
a
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
gyermekek
védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.)
önkormányzati
rendeletében
is
szabályozni szükséges.
Határidő:
azonnal,
rendeletbe
foglalásra 2014. áprilisi testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor, polgármester
/ elnök
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.
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68/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő
testülete
egyetért
a
Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a tőle feladatokat
átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való
támogatási szerződések megkötésével és
felhatalmazza a polgármestert a jelen
határozatnak
megfelelő
szerződések
megkötésére a következők szerint:
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése
kapcsán:
- Megállapodás a jakabházi városrészben
lévő közterületek rendbentartására és a
takarítási és hulladék összegyűjtési
feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi
Faluszépítő
és
Hagyományőrző
Egyesülettel 360.000 Ft ellenében,
- Támogatási szerződés a rábafüzesi
városrészen kaszálásra a SzentgotthárdRábafüzes
Német
Kisebbségi
Önkormányzattal 44.000 Ft
és
a
Rábafüzesért Egyesülettel 6.000 Ft
összegben,
- Megállapodás a máriaujfalui városrészen
lévő közterületek rendben tartására és a
takarítási
és hulladék összegyűjtési feladatok
folyamatos ellátására a Máriaujfaluért
Egyesülettel 167.000 Ft összegben,
- Támogatási szerződés a farkasfai
városrészen kaszálásra a
Farkasfa
Jövőjéért
Egyesülettel
80.000
Ft.
összegben,
- Támogatási szerződés a rábatótfalui
városrészen kaszálásra a Rábatótfalui
Sportegyesülettel 37.000 Ft összegben,
- Támogatási szerződés a zsidai
városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel 90.000 Ft ellenében.
1.2.) A támogatások fedezete a 2014. évi
költségvetésben
az
eseti
kaszálás,
zöldterület
kezelésének illetve a települési hulladék
vegyes begyűjtése , szállításának kerete.
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2.)
2.1.)
Szentgotthárd
város
Önkormányzatának képviselő – testülete a
városrészi klubok
működtetéséhez
a
megállapodások
következő
szervezetekkel
való
megkötéséhez járul hozzá:
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére
a
Jakabházi
Faluszépítő
és
Hagyományőrző
Egyesület,
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében
:Máriaujfaluért Egyesület,
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a
Farkasfa Jövőjéért Egyesület,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft
ellenében.
2.2.) A megállapodások fedezete a 2014.
évi
költségvetésben
közművelődési
tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok)
kerete.
3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának
képviselő – testülete felhatalmazza a
polgármestert a
testületi határozatnak
megfelelő szerződés aláírására.
Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási
szerződés aláírására:2014.
május
utalásra azonnal, illetve a
beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
69/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 26%-os
üzletrészének felosztásához, annak
6%-át adásvételi szerződés útján
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére ruházza át.
Határidő: azonnal
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Felelős: Huszár Gábor
polgármester
Szép Renáta titkársági
ügyintéző
2. Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete lemond elővásárlási
jogáról mind a tag, mind a társaság
vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor
polgármester
Szép Renáta titkársági
ügyintéző
3. Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Előterjesztés
2. számú melléklete szerinti
Üzletrész adás-vételi szerződést,
illetve a 3. számú melléklet szerinti
Társasági szerződés módosítását,
egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert ezek aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor
polgármester
Szép Renáta titkársági
ügyintéző
70/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Közterületek
fenntartásával
kapcsolatos
feladatok
érvényesülésének vizsgálata” elnevezésű
belső ellenőrzési jelentést megismerte, az
abban leírtakat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a közlésért Dr. Dancsecs
Zsolt jegyző
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71/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
a
Hármashatár Mentőcsoport kérelmét azzal,
hogy az Önkormányzat a szervezet
számára szükséges felszerelést 300 000 Ft
értékben megvásárolja a szervezettel
történő előzetes egyeztetés alapján. A
kifizetésre a zárszámadást követően, a
pénzmaradványok ismeretében kerül sor.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető
72/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem ért egyet azzal,
hogy az Önkormányzat a „Nemzeti OviFoci, Ovi-Sport Program” felhívásra
pályázatot nyújtson be a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
intézményben
ovi-foci
sportpálya
létesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
73/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
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
1.sz.
mellékletében szereplő Változási vázrajz
szerinti megosztás után létrejött 1244/1
hrsz-ú, 4334 m2 területű, kivett beépítetlen
terület
megnevezésű
ingatlant
a
kezdeményezők választása szerint
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VAGY
1500 Ft/m2+ÁFA áron értékesíti azzal,
hogy
a
területrész
vásárlását
kezdeményező félnek a határozat közlését
követő 15 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.
VAGY
1000.-Ft/m2+ÁFA áron értékesíti azzal,
hogy a szentgotthárdi 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.
A területrész vásárlását kezdeményező
félnek a határozat közlését követő 15
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
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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 vételáron
felül az általa elkészíttetett útkialakítási
költségbecslésben a felkért tervező által
megadott
bruttó
3.127.248.-Ft.
megfizetését is mely a megosztás során
létrejövő,
Önkormányzat
tulajdonát
képező, szentgotthárdi 1244/2 hrsz-ú,
kivett közforgalom elől elzárt magánút
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).
- Az adásvételi szerződés elkészítése a
vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és
Földhivatali átvezetés költsége a vevő
felet terheli.
Határidő: a közlésre azonnal, az
értékesítésre: a földhivatali átvezetést
követő Testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
74/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Földhivatali átvezetést
követően létrejött szentgotthárdi 484/45
hrsz-ú, 559 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra
Viniczay Tibor 9970 Szentgotthárd,
Kertvárosi u. 2. sz. alatti lakossal történő
Adásvételi szerződés megkötéséhez járul
hozzá az 52/2014. sz. testületi határozattal
elfogadott pályázati kiírásban szereplő
feltételekkel és vételárért, amennyiben a
Magyar Állam a Nemzeti Vagyonról szóló
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2011. évi CXCVI. Tv. 14.§-ban biztosított
elővásárlási jogával nem él.
Határidő:
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre a Magyar Állam
elővásárlási jogáról szóló nyilatkozatának
közlését követő 15 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
75/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad
ahhoz, hogy a szentgotthárdi 403/102 hrszú, 3 ha 2662 m2 területű, kivett rét, és a
475/4 hrsz-ú, 2939 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1/1
arányban az Önkormányzat tulajdonában
álló belterületi ingatlanokat és Viserálek
Péter 9970 Szentgotthárd, Zöld mező u. 4.
sz. alatti lakos tulajdonát képező
szentgotthárdi 522/2 hrsz-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, 2250 m2 területű
ingatlant érintően az előterjesztés 3. sz.
melléklete szerinti telekhatár rendezés a
területrészek
értékarányos
cseréjével
megvalósuljon.
Az ingatlan eladási árát a Képviselőtestület forgalmi értékbecslés alapján a
következő ülésen határozza meg.
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban:
értékbecslés a következő ülés
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
76/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május
1. u. 2. szám alatti, 1578/2/A/17 hrsz-ú, 15
m2 alapterületű garázsra az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek bérletére,
valamint
elidegenítésükre
vonatkozó
szabályairól szóló 32/2013. (X.31.)
önkormányzati
rendelet
2.§
(2)
bekezdésében
biztosított
pályázat
mellőzése alapján Zalka Melinda 9970
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Szentgotthárd, Deák F. u. 16. fszt. 2. alatti
lakossal
történő
Bérleti
szerződés
megkötéséhez járul hozzá.
Bérleti díj: havi 6.110.-Ft+ÁFA, összesen:
7760.-Ft/hó.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan,
3 hónap felmondási határidővel.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi
infláció
mértékével
automatikusan
emelkedik.
Bérleti szerződés megkötése a SZET
Szentgotthárdi Kft közlése szerint.
Határidő:közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
77/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd
0269/48.hrsz-ú, 1 ha 5518 nm
területnagyságú, szántó megnevezésű telek
belterületbe vonását kezdeményezi,
iparterület felhasználási céllal.
2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselőtestülete, az AMES Hungaria
Kft. szándéknyilatkozatai alapján
kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd
0269/48. hrsz-ú telek településszerkezeti
tervben meghatározott iparterületi
felhasználása 4 éven belül ténylegesen
megvalsul.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési
vezető

