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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
27/2014. (IX. 25.)

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

3.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
212/2014. (IX. 25.)

Beszámoló Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról.
Beszámoló a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről.

6.

213/2014. (IX. 25.)

Beszámoló a városrészi önkormányzatok
2014. évi tevékenységéről.

6.

214/2014. (IX. 25.)

Önkormányzati egészségfejlesztési és
prevenciós program. (Dr. CARD)

215/2014. (IX. 25.)

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015.

6.

216/2014. (IX. 25.)

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és
városrészeket támogató Alapból.

7.

217/2014. (IX. 25.)

Civil alapból kapott támogatások
hasznosulásának vizsgálata. (Belső ellenőri jelentés)

8.

218/2014. (IX. 25.)

Feladatbővülések a Hivatalban.

8.

219/2014. (IX. 25.)

A Hivatal épületébe bútorok beszerzése.

9.

220/2014. (IX. 25.)

Vis maior keret és rendkívüli vízkár
elhárítási keret igénylése.

9.

221/2014. (IX. 25.)

014/43 hrsz-ú külterületi ingatlanból 2/32
rész értékesítése.

10.
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222/2014. (IX. 25.)

Szentgotthárdi 048/29. hrsz-ú telek
belterületbe vonása.

11.

223/2014. (IX. 25.)

Lakáscélú támogatási kérelem.

11.

224/2014. (IX. 25.)

Nyilvános WC működtetése.

11.

225/2014. (IX. 25.)

Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz.
alatti üzlethelyiség bérleti szerződés
módosítása.

12.

226/2014. (IX. 25.)

Bérleti szerződés módosítása (Carpathia Kft.)

12.

227/2014. (IX. 25.)

Beszámoló Szentgotthárd Város Idegenforgalmi
Intézkedési Terv 2012-2014. program végrehajtásáról.

12.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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b) Önkormányzatok sajátos működési
bevétele
1.160.950 e/Ft
c) Működési támogatások:
328.163 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:

2
61.263 e/Ft

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
2014.
évi
költségvetésről szóló 6/2014. (II.27.)
önkormányzati
rendelet /továbbiakban:
Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3.
§
(1)
A
Képviselő-testület
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.069.150 e/Ft-ban,
azaz hárommilliárd-hatvankilencmillióegyszázötvenezer forintban,
b) bevételi főösszegét 3.069.150 e/Ft
azaz hárommilliárd-hatvankilencmillióegyszázötvenezer 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
1.939.696
e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
189.320 e/Ft,

(3) Felhalmozási bevételek
407.573
e/Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
131.714 e/Ft
b) Felhalmozási támogatások
2.790 e/Ft.
c) Egyéb felhalmozási bevételek
273.069 e/Ft
(4) Támogatási
igénybevét.
e/Ft

kölcsönök

visszat.,
12 344

(5) Költségvetési bevételek összesen:
2.359.613
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:
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a) működési kiadások előirányzatra
1.579.966 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
1.242.737 e/Ft-ot,;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
92 344 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
151.373 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
322.891 e/Ft,
b)
munkaadót
terhelő
járulékok
előirányzata
90.359 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
693.431 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
438.825 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
377.736 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad.
államh. kívülre
57.259 e/Ft
dc) elvonások és befizetések
3.830 e/Ft
e)
ellátottak
pénzbeni
juttatásai
előirányzata
34 460 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata
összesen:
1 579 966 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási
előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat
esetén
a
kiemelt
előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok
a következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre
nem tervezett kiadásokra általános
tartalékot képez 2.581 e/Ft összegben,
melyből
aa) a polgármester kerete 581 e/Ft,
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ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

1.000 e/Ft,
1 000 e/Ft;

b) a Képviselő-testület céltartalékot
képez
148.792 e/Ft összegben, az
alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
70.860 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
77.932 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett
működési céltartalék az alábbiak szerint
oszlik meg:
a) Civil Alap
1.279 e/Ft
b) Pályázati alap Működési
1 000 e/Ft
c) Intézménykarbantartás
816 e/Ft
d) Pannon Kapu rendezv.
0 e/Ft
e) Környzetvédelmi alap
1.000 e/Ft
f) Közcélú fogl.dologi
335 e/Ft
g) Közcélú fogl.pályázati
önrész
1.100 e/Ft
h) TDM idegenfor.marketing kts
1.000 e/Ft
i) Városi rend.Szentgotthárdi csa
0 e/Ft
j) Polgármester
végkielégítés,
járulékok 1 840 e/Ft
k) Ügyeleti
ellátás
10 000 e/Ft
l) Bérkompenzáció
630 e/Ft
m) Pénzmaradvány
31 071 e/Ft
n) Szociális pótlék /szabad keret/
4 776 e/Ft
o) E-útdíj
49 e/Ft
p) Bevételi többlet
15 964 e/Ft
(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett
fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint
oszlik meg:
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a) Pályázati alap
5 000 e/Ft
b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.
0 e/Ft
c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz
46.404 e/Ft
d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz
El nem ismert
1 500 e/Ft
e) Gondozóház ép.felújítás
6 400 e/Ft
f) Bölcsőde udvar, vizesblokk
0 e/Ft
g) Térfigyelő kamerarendszer
5 000 e/Ft
h) Gimnázium díszudvar
0 e/Ft
i) MSE gyakorlópálya
2 500 e/Ft
j) Rendelőintézet
ultrahankészülék
0 e/Ft
k) Tekepálya felújítás
0 e/Ft
l) Farkasfa kultúrház felúj.
6 000 e/Ft
m) Bevételi többlet
5 128 e/Ft
(6) A céltartalékban tervezett 148.792 e/Ft
felhasználása a következők szerint
történik:
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-p) testületi
döntés alapján
b) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-m)
testületi döntés alapján
c) A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat
elnyerésekor
d) A 5.§ (5) bekezdés b) a banki
kötelezés szerint”
5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata
az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz
kötődően, illetve kötött felhasználással
összesen
328 163 e/Ft működési célú
központi támogatásban, 2 790 e/Ft egyéb
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felhalmozási célú központi támogatásban
részesül.”
6. § E rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Kihirdetve : 2014. szeptember 25.-én.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
212/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
képviselő-testülete
megismerte és elfogadja a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának 2011-2014. évi
munkájáról szóló Beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megismerte és elfogadja a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig
terjedő időszakot bemutató hatósági
tevékenységéről szóló beszámolót.

egészségkártyák megvásárolására adott
ajánlatát megismerte, a szolgáltatóval
azonban szerződést nem köt a lakossági
egészségkártyák megvásárolására, de
valamennyi információs csatornáján
(honlap, újság, hirdetőtáblák) lehetőséget
biztosít a szolgáltatás népszerűsítésére a
lakoság körében.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi
Erőforrások v.
215/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
213/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete elfogadja
Rábakethely, Zsida-Zsidahegy,
Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza,
Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi
önkormányzatok vezetőinek a 2014. évi
munkájukról szóló beszámolóit.
Köszöni a részönkormányzati vezetők
tevékenységét, elismerését és köszönetét
fejezi ki a településrészeken önkéntes
munkát végző polgároknak és civil
szervezeteknek a 2014. évben végzett
tevékenységét.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester
214/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dr. Card Kft.
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Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozni kíván a
hátrányos helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójához.
Határidő: csatlakozási nyilatkozat
beküldési határideje: 2014. október 1.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrás v.

2.

Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójában összesen 400 e/Ft
támogatást nyújt a pályázóknak,
melynek fedezetét a 2015. évi
költségvetésben kell tervezni.
Határidő: 2015. évi költségvetés
tervezése
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz
Zsuzsanna pénzügyi vezető
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Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete az októberi Képviselőtestületi ülésen dönt a támogatni
kívánt pályázók számáról és az egy
főre jutó támogatási összegről.
Határidő: 2014. októberi Képviselőtestületi ülés
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László önk. és
térségi erőforrás vezető

4.

Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázatok (a pályázatok
beérkezését követően) elbírálására
felkéri az Önkormányzati Erőforrások
és Külkapcsolatok Bizottságát.
Határidő: az elbírásra: 2014.
novemberi bizottsági ülés
Felelős: Dr. Haragh László elnök
dr. Gábor László önk. és
térségi erőforrás vezető
216/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Civil- és városrészi
alap keret terhére a
a.) Szentgotthárd-Rábatótfalu
Városrészi Önkormányzata
idősek karácsonya szervezésére
irányuló kérelmét 20 000 Ft-tal
támogatja. A városrészi
önkormányzatnak a programhoz
kapcsolódó, Szentgotthárd Város
Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2014.
december 31-ig kell a Pénzügy
részére benyújtani.
b.) SZEMLE Egyesület „A
LA’KOMA” elnevezésű
programját 96 225 Ft-tal támogatja.
Az összeget a Pénzügy 2014.
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november 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
december 31.
c.) Szentgotthárdi Civil Fórum
„XIV. CISZEBAT”
megrendezésére irányuló kérelmét
115 000 Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2014. október
31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
november 30.
d.) Pannon Kapu Kulturális
Egyesület Nemzetközi
Vasútmodell Kiállítás szervezésére
irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy
2014. szeptember 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
október 15.
e.) Iskolánk Tanulóiért Egyesület
kitűnők kirándulásának
megszervezésére irányuló kérelmét
110 000 Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2014.
szeptember 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
október 15.
f.) Pannon Kapu Kulturális
Egyesület a Szentgotthárdi
Fotóklub részére notebook
vásárlására irányuló kérelmét
198 000 Ft-tal támogatja. Az
összeget a pénzügy 2014. október
15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
november 30.
g.) Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület idősek
napja szervezésére irányuló
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kérelmét 80 000 Ft-tal támogatja.
Az összeget a pénzügy 2014.
november 30-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
december 31.
h.) Szentgotthárdi Civil Fórum
elszámolási határidő módosítására
vonatkozó kérelmét 2014.
szeptember 30-i elszámolási
határidővel támogatja
i.) Rábafüzesért Egyesület Mikulás
nap, illetve idősek karácsonya
programok szervezésére irányuló
kérelmét támogatja. kérelmét
50 000 Ft-tal támogatja. Az
összeget a pénzügy 2014.
november 30-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
december 31.
j.) Szentgotthárdi Nyugdíjas
Egyesület Békefi Antal Népdalkör
jubileumi ünnepségének
szervezésére irányuló kérelmét
200 000 Ft-tal támogatja. Az
összeget a pénzügy 2014.
november 30-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
december 31.

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
217/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „A Civil Alapból
kapott támogatások hasznosulásának
vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési
jelentést megismerte, az abban leírtakat
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
218/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete – a pályázatírás- és
projektmenedzsment,
továbbá
a
gazdaságfejlesztési-területfejlesztési
feladatok ellátására tekintettel - a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott ügyintézői
létszámának 1 fővel való megemelését
jóváhagyja
2014.
október
01.
időponttól. Juttatásainak fedezete
2014. évben az Önkormányzat
költségvetésén belül a működési
céltartalék ágazati pótlék összege.

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete – a hivatali adminisztrációs és
az előterjesztésben megfogalmazott
feladatok ellátására tekintettel - a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati

k.) Szentgotthárdi Civil Fórum „Év
Civil Szervezete Díj” kiosztására
irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy
2014. október 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014.
november 30.
Az Önkormányzat támogatási szerződést
köt a támogatottal, aki az abban foglaltak
szerint köteles tételesen elszámolni a
támogatás összegével.
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Hivatalban foglalkoztatott ügykezelői
létszám 1 fővel való megemelését
jóváhagyja
2014.
október
01.
időponttól. Juttatásainak fedezete
2014. évben az Önkormányzat
költségvetésén belül a működési
céltartalék ágazati pótlék összege.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
219/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kolostorépület (
Városháza) folyosóira, a kolostorépület
refektóriumába illetve a Hivatal egy
irodájába bútorok és szőnyegek
beszerzését támogatja, a beszerzéshez 5,5
millió forintot biztosít a 2013. évi
pénzmaradvány terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
pénzógyi vezető
Fekete Tamás
Városüzemeltetési vezető
220/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által működtetett ebr42 rendszerben
meghirdetett vis maior keret terhére igénybejelentést nyújt be.
A káresemény megnevezése:
„Szentgotthárd 2014. szeptember 13.-i
rendkívüli esőzések következtében
keletkezett híd, út, árok és átereszek
helyreállítása többletkiadásainak
támogatása.
Helye:
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1. Szentgotthárd, Széchenyi út, híd
helyreállítása
hrsz.1226, 1231, 1228.
2. Szentgotthárd, Alsópatak út, árok,
áteresz
helyreállítása
hrsz.3761, 3767, 0841.
3. Szentgotthárd, Felsőpatak út, árok,
áteresz
helyreállítása
hrsz.3911.
4. Szentgotthárd, Szépvölgyi út, árok,
áteresz
helyreállítása
hrsz.1601.
5. Szentgotthárd, Zöldlomb utca, árok
iszapolása
hrsz.822.
6. Szentgotthárd, Erdei út, árok,
áteresz
helyreállítása
hrsz.794.
7. Szentgotthárd, Zsidai út kétoldali
padka
helyreállítása
hrsz.828
8. Szentgotthárd, Mikes Kelemen u.
árok és padka helyreállítása
hrsz.375., 090/66.
9. Szentgotthárd, Felső u. egyoldali
padka
helyreállítása
hrsz.421.
10. Szentgotthárd, Bem József u. padka
helyreállítása, árok iszapolása
hrsz.217.
11. Szentgotthárd, Toldi u. burkolat
helyreállítás
hrsz.2294.
12. Szentgotthárd, Babits u. burkolat
helyreállítás,
árok
iszapolás
hrsz.2328.
13. Szentgotthárd, Kodály Zoltán u
burkolat és padka helyreállítása
hrsz.2389.
14. Szentgotthárd, Dobó u. burkolat
helyreállítás
hrsz.2397.
15. Szentgotthárd, Déryné út, padka,
árok
hrsz.:
2237.
16. Szentgotthárd, Váci M. u. árok
burkolat helyreállítása
hrsz.3727.
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17. Szentgotthárd, Hegyi utca burkolat,
padka, árok
hrsz.3141.
A káresemény
forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
2014. év
Megnevez
és
Saját forrás
Biztosító
kártérítése
Egyéb
forrás
Vis maior
igény

Források
összesen

%
%

25.005.217,0,-

30
0

0,-

0

58.345.507,-

70

83.350.724,-

A károk helyreállításának (költségvetés
alapján) tervezett összköltsége
83.350.724,-Ft melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja / részben tudja
biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelemek
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
tulajdonát képezik.
A bekövetkezett káreseménnyel
kapcsolatos híd, út, áteresze az
Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik*.
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Biztosító
Társasá
g
megne
vezése

Groupama
Garancia
Biztosító

Biztosítási
szerződ
és
száma

453840134

Az adott káreseményre igényelt biztosítási
összeget igényelt / nem igényelt.
Az önkormányzat más – a tulajdonában
lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja
látni / nem tudja ellátni.
1
0
0

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a saját forrás összegét a
2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014.(II.27.) számú Költségvetési
rendeletében a működési és fejlesztési
céltartalék terhére biztosítja.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az igénybejelentés
benyújtására.
4./ Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a 20 MFt keretösszegű
rendkívüli vízkárelhárítási keret
létrehozatalát, melynek fedezetéül a
Költségvetési rendeletében található a
működési céltartalék pénzmaradvány
szolgál.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
221/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szentgotthárdi
2
014/43 hrsz-ú, 1858 m területű, szántó
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művelési ágú külterületi ingatlanban lévő
10/32 tulajdoni részarányából 2/32 részt
felajánlja megvételre Somorjai Petra,
9970 Szentgotthárd, Árpád u. 22. sz, alatti
lakos részére 21.125.-Ft vételáron.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a
vevő feladata.
A vételárat egy összegben, az elővásárlási
és előhaszonbérleti jog gyakorlása
érdekében
az
adás-vételi
és
a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton
történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.)
Korm. rendelet alapján az elővásárlásra
jogosult jognyilatkozatának megtételére
nyitva álló határidő lejártát követő 8
napon belül
kell
megfizetni
az
Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél
vezetett
11747068-15421481
számú
bankszámlára, amennyiben a megadott
határidőn belül elővásárlásra jogosulttól
jognyilatkozat nem érkezett.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
222/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárd
048/29. hrsz-ú, rét művelési ágú, 1109 nm
területű, 4. minőségi osztályú, 2,98
aranykorona értékű telek belterületbe
vonását kezdeményezi azzal, hogy a
szükséges eljárást csak aztz követően
indítja el, miután a kérelmező a művelés
alóli kivonást (becsült) költségeit az
önkormányzat
számára
befizeti
(megelőlegezi).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
ingatlan
tulajdonosának
nyilatkozata
alapján
kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd
048/29. hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven
belül megvalósul.
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A belterületbe vonási eljárás
kezdeményezése előtt a kérelmezővel
megállapodást kell kötni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
223/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő - testülete a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően az első lakáshoz jutók
támogatása keretéből 300.000.- Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt Melczer
Valentin (szül.: Körmend, 1990.10.05. an.:
Leopold Brigitta) 9970 Szentgotthárd,
Arany J. u. 11. és élettársa Gáspár Melinda
szül.név.: Gáspár Melinda (szül.: Körmend,
1989.03.23, an.: Merkli Anna) 9982
Orfalu, Fő u. 5. szám alatti lakosok részére
a
szentgotthárdi
1574/A/7
hrsz-ú,
természetben:
9970
Szentgotthárd,
Hunyadi u. 5.A. lph. I/1. sz. alatti lakás
megvásárlásához.
Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre: 2014.10.21.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
224/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szentgotthárdi
1074/3/A/1 hrsz-ú, ingatlanon lévő, s
tulajdonában
álló
Nyilvános
WC
üzemeltetéséről szóló, jelen előterjesztés
2. sz. mellékletét képező Megállapodást
jóváhagyja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető, szerződés aláírásáért Huszár
Gábor Polgármester
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225/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
hozzájárul
a
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz.
alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre
2011. október 21-én megkötött és azóta
többször módosított Bérleti szerződés
módosításához az előterjesztés 3.sz.
melléklete szerint.
Az Önkormányzat részére megfizetett
óvadékkal kapcsolatban a jelenlegi
bérlőknek külön megállapodásban kell
megegyezniük, melyet
a
bérbeadó
Önkormányzat nevében a Polgármester
jóváhagyólag aláír.
Határidő:a közlésre azonnal,
szerződésmódosításra 2014. október
10.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
226/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Carpathia Vizerőmű
Kft között 2013. január 30-n megkötött
Bérleti szerződésnek az Előterjesztés 3. sz.
mellékletében található módosításához, és
felhatalmazza Szentgotthárd város
polgármesterét annak aláírására.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési
vezető
227/2014. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Idegenforgalmi
Intézkedési Terv 2012-2014. program
végrehajtásáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit TDM elnök
Kiss Éva, PKKE elnök
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.

