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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 
2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelet       3. 
    Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi   
    költségvetéséről. 
  
3/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelet       8. 
    Szentgotthárd Város Önkormányzata  
    2014. évi költségvetéséről szóló 
    6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet  
    módosításáról. 
       
4/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelet       11. 
    a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási  
    formák helyi szabályairól. 

  
 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 
 
23/2015. (II. 26.)             Beszámoló a két ülés között történt fontosabb   22. 
    eseményekről és a lejárt határidejú határozatokról.    
 
24/2015. (II. 26.)             Szentgotthárd Város Önkormányzatának    22. 
    2015.évi költségvetése. 

 
25/2015. (II. 26.)   Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület   23. 
    2015. évi tevékenységéről, valamint tájékoztató 
     az Egyesület 2015. évi munkatervéről.  
    A Pannon Kapu Kulturális Egyesület működésének  
    vizsgálata – különös tekintettel a szakmai kérdésekre.  
    Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás  
    aktualizálása. A Művelődés Ház lehetőségei kulturális  
    és civil szintéren. Tájékoztató a 2015. évi városi   
    rendezvénytervről. 
  
26/2015. (II. 26.)             Közművelődési koncepció felülvizsgálata.   24. 
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27/2015. (II. 26.)             Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum    24. 
    2015. évi munkaterve. 
    
28/2015. (II. 26.)  TDM beszámoló és munkaterv.     24. 
 
29/2015. (II. 26.)             Huszár Gábor polgármester 2015. évi   24. 
     szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.    
  
30/2015. (II. 26.)             Széll Kálmán portrészobor felajánlása.   25. 
     
31/2015. (II. 26.)  Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon   25. 
    tartózkodásának helyzetéről.   
 
32/2015. (II. 26.)             Konferenciarendezés.      26. 
     
33/2015. (II. 26.)             Szentgotthárdi Város településrendezési    26. 
    eszközeinek felülvizsgálata.     
 
34/2015. (II. 26.)             Két tusa Diákolimpia megyei döntő.    27. 
     
35/2015. (II. 26.)             Testvérvárosi pályázat.     27. 
     
36/2015. (II. 26.)             Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés    27. 
    fejlesztése projekt – vasúti betonaljak elszállítása. 
     
37/2015. (II. 26.)             Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása    28. 
    földgáz energia beszerzésére.     
 
38/2015. (II. 26.)             Önkormányzati tulajdonú utak     28. 
    burkolat-felújítása 2015.     
 
39/2015. (II. 26.)             Ingatlan vásárlási kérelem ( Gaál Ferenc ).   28. 
     
40/2015. (II. 26.)             Beszámoló az önkormányztai tulajdonú    28. 
    bérlakásokban lakók lakbér és közös költség,  
    valamint vízdíj hátralékáról. 
     
41/2015. (II. 26.)             Sztg. Széll K. tér 15. sz. alatti 29/A/1 hrsz-ú   29. 
    üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata.  
    
42/2015. (II. 26.)             Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti  29. 
    üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának  
    kérelme.    
 
43/2015. (II. 26.)             Együttműködési megállopás az Őr-Nyék    29. 
    Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvánnyal.   
   
44/2015. (II. 26.)             A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium    29. 
    kérelme – a 125 éves szakképzés támogatása  
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjaiban meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
. 

1. A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületére (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) és annak szerveire, 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
intézményeire, valamint a támogatásban 
részesített szervekre, szervezetekre. 
 
 
 
2. A költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak főösszege, költségvetési 
egyenleg  
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit
    2 189 091 
e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait
    1 589 536 
e/Ft 
 működési egyenlegét  
       599555 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási 
bevételeit       708 
421 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait
    1 689 144 
e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét 
    -  980 723 
e/Ft 
 finanszírozási bevételeit 
       390 000 
e/Ft 

 finanszírozási kiadásait        
           8 832 
e/Ft  
 finanszírozási egyenleg 
       381 168 
e/Ft  

költségvetési bevételeit 
    3 287 512 
e/Ft 
 költségvetési kiadásait 
    3 287 512 
e/Ft-ban 
 
     állapítja meg. 
 
(2) A költségvetés összevont mérlegadatait 
az 1. melléklet, a 2015. évi összevont 
mérleget működési és felhalmozási célú 
bevételek és kiadások bontásban a 2. 
melléklet tartalmazza 
 
 (3) Az Önkormányzat költségvetésének 
működési kiadásait, annak forrásait a 3. 
melléklet tartalmazza. 
 
(4) A Képviselő-testület a költségvetés 
bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek 
összegét a rendelet 5. melléklete szerint 
határozza meg. Az állami támogatásokat a 
6. melléklet részletezi. 
 
(5) A költségvetésben a beruházások és 
felújítások kiadásait a 4. melléklet 
feladatonként és kiemelt előirányzatonként 
mutatja be. 
 
(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet 
tartalmazza 
 
(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. 
melléklet, a több éves kihatással járó 
feladatokat a 9. melléklet, az 
Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 
13. melléklet mutatja. 
 
 
(8) A Képviselő-testület a költségvetési 
szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 
részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes 
munkaidőre átszámított létszámkeretét 
2015. évre a 11. mellékletben 
részletezetteknek megfelelően határozza 
meg. 
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(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat 
által nyújtott 2015. évi közvetett 
támogatások összegeit a 12. melléklet 
mutatja be. 
 
 
(10) A költségvetés bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítéséről az 
előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. 
melléklet tartalmazza. 
 
3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § 
(1) bekezdésben meghatározott bevételi 
főösszeg forrásait és azok összegét – a 
rendelet 2. és 5. mellékletében 
részletezettek alapján – az alábbiak szerint 
határozza meg: 
(2) Működési bevételek  
    2 166 751 
e/Ft 
a) intézményi működési bevételek: 
  188 868 e/Ft,  
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele    1 514 000  e/Ft 
c) Működési támogatások:  
  266 359 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
  197 524 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
       707 941 
e/Ft 
a) felhalmozási bevételek  
  228 911 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
   0 e/Ft. 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
   459 030 e/Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.         22 820 
e/Ft 
a) Működési c.tám.vt.államh.k. 
      22 340 e/Ft 
b) Felmhalm.c. tám.vt.államh.k 
           480 e/Ft  
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
  2 877512 e/Ft 
 
(6) Költségvetési hiány belső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételek  390 000 e/Ft 
a) előző évek pénzmaradvány 
igénybevétele: 390 000 e/Ft 
aa) működési pénzmaradvány 
  390 000 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány 
                 0 e/Ft. 
 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:
  390 000 e/Ft 
 
4. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata kiadási főösszegén 
belül: 
a) működési kiadások előirányzatra 
  1 497 904 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
  1 669 144 e/Ft-ot,; 
c) támogatások kölcsönök nyújtására
      62 032 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 
      29 600 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:
  3 278 680 e/Ft 
 
(3) Finanszírozási kiadásokra                               
8 832 e/Ft-ot 
határoz meg. 
       
5.§ (1) Az 4 § a) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők: 
a) személyi juttatások előirányzata 
      296 765 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 
előirányzata       83 816 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata 
      644 812 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra  
                 452 004 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások 
      394 717 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. 
kívülre        57 287 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai 
előirányzata                   20 507 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata 
összesen:  1 497 904 e/Ft. 
 
Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt 
előirányzatok a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők: 
a) Beruházási kiadások  
  997 219 e/Ft 
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b) Felújítási kiadások   
  379 901 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások 
  312 024 e/Ft 
  ebből: államháztartáson belülre 
 4.524 e/Ft 
      államháztartáson kívülre        
307 500 e/Ft 
 
(3) A 4.§ c) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők: 
a) támogatások kölcsönök nyújtása 
    62 032 e/Ft 
ebből: működési támogatás nyújtása 
 62 032 e/Ft 
  
(4) Az 4. § 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
 26 600 e/Ft összegben, az alábbiak 
szerint: 
ba) működési céltartalék:  
 26 600 e/Ft, 
 
 
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett 
működési céltartalék az alábbiak szerint 
oszlik meg: 

a) Pályázati Alap műk.önrész                   
1 600 e/Ft 

b) TDM        
    4 000 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás       
    3 000 e/Ft 

d) PKKE rendezvénykeret 
    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) PKKE idegenforg.marketing kts          
1 000 e/Ft 

i) Városi rendezvény                 
   13 000 e/Ft 

j) III,Béla jubileumi évfordulója
        400 e/Ft 

 
 (5)  A céltartalékban tervezett 26 600 e/Ft 
felhasználása a következők szerint 
történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-g) testületi 
döntés alapján 

 
6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 266 359 
e/Ft állami támogatásban részesül. Az 
állami támogatásból 231 688 e/Ft nem 
kerül folyósításra. 
 
7. § A Képviselő-testület a nem 
költségvetési szervek útján ellátott 
lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz 
szervezetenként a következő forrásokat 
biztosítja: 
a) kommunális feladatok (közterület 
tisztítás, parkfenntartás) ellátása – 
Szentgotthárdi Eszközkezelő Kft: 45 000 
e/Ft, 
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület: 34 270 e/Ft. 
 
 
3. Költségvetési létszámkeret 
 
8. § (1) A Képviselő-testület a 
költségvetési szervek létszámkeretét 2015. 
január 1-jén 90 főben rögzíti.   
 
(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 
10. mellékletében jóváhagyott 
létszámkeretet nem léphetik túl. 
 
4. A költségvetés készítésére, 
végrehajtására és módosítására vonatkozó 
szabályok 
 
9.§ (1) Az Önkormányzat, valamint 
költségvetési szervei a Képviselő-testület 
által jóváhagyott költségvetés alapján, a 
vonatkozó jogszabályok előírásaira és 
belső szabályzataikra tekintettel 
gazdálkodnak a gazdaságosság, a 
hatékonyság és eredményesség 
szempontjait figyelembe véve. 
 
10.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott 
bevételi és kiadási előirányzatok 
módosítására, valamit a kiadási és bevételi 
előirányzatok átcsoportosítására a 
jogszabályokban meghatározott esetekben 
és módon van lehetőség 
 
(2) A költségvetési szervek bevételeinek 
elmaradása nem eredményezi az 
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önkormányzati támogatás növelését. 
Amennyiben a tervezett bevételek 
elmaradnak, a tervezett kiadások nem 
teljesíthetők. 
 
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi 
többlet felhasználásáról a Képviselő-
testület dönt. 
Nem kell külön képviselő-testületi 
jóváhagyás a működés során, az egyes 
szakfeladaton keletkező olyan 
többletbevételek felhasználására, amelyek 
az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %-
kal haladják meg. Ebben az esetben a 
költségvetési rendelet módosítására utólag, 
a költségvetési szerv adatszolgáltatása 
alapján kerül sor. 
 
(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel 
többlet felhasználásáról a Képviselő-
testület a költségvetési szerv kérelme 
alapján dönt. Ezen bevételi többletek 
felhasználására a Képviselő-testület 
döntését követően van lehetőség. A 
bevételi többlet összegével a költségvetési 
rendeletet a soron következő rendelet 
módosítás keretében módosítani kell. 
Amennyiben a bevételi többlet 
felhasználását a Képviselő-testület nem 
engedélyezi azt az önkormányzat 
költségvetésébe a döntést követően 
azonnal be kell fizetni. 
 
(5) A költségvetési szervek eredeti 
előirányzat szinten jutalmat – kivéve a 
jogszabály alapján biztosított jubileumi 
jutalom – nem tervezhetnek, arra 
előirányzat a személyi juttatások 
előirányzatának átmeneti megtakarításából 
képezhető. A feladat elmaradásból 
származó személyi juttatás maradvány 
jutalmazásra nem használható. 
 
(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját 
bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat 
munkavállalót, a bevételi tervtől való 
elmaradás esetén olyan időpontban köteles 
a szükségesnek tartott létszámintézkedést 
megtenni, hogy a ténylegesen realizálható 
bevétele nyújtson fedezetet a 
foglalkoztatás, és az esetleges 
létszámleépítés teljes költségére. A saját 
bevétel terhére foglalkoztatott 
munkavállalók személyi juttatásai, 
járulékai önkormányzati támogatás terhére 
nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére 
történő foglalkoztatás esetén új 
munkaszerződés, vagy kinevezés csak 

határozott időre, az adott költségvetési évre 
vonatkozóan történhet. 
 
11. § (1) Az év közben engedélyezett 
központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha 
az érdemi döntést igényel, a Képviselő-
testület dönt a költségvetési rendelet 
módosításával. 
 
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő 
központi pótelőirányzatok miatti 
költségvetési rendelet módosítását a 
negyedévet követő első Képviselő-testületi 
ülésre kell beterjeszteni. 
 
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek 
költségvetését rendeletmódosítással a 
Képviselő-testület változtathatja meg. A 
költségvetési szervek a Közös 
Önkormányzati Hivatallal a 
tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig 
köteles közölni az előirányzatot érintő 
módosításokat. A költségvetési rendeletet a 
Képviselő-testület negyedévente 
módosítja. 
 
(4) Ha év közben az Országgyűlés – az 
önkormányzatot érintő módon – a központi 
támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, 
vagy törli, az intézkedést követően a 
költségvetési rendelet módosítását 
haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. 
 
12.§ (1) A költségvetési szerv 
pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet 
csak akkor nyújthat be, ha a Képviselő-
testület által jóváhagyott pénzmaradványát 
nem használja fel személyi juttatás 
kifizetésére, hanem azt más kiemelt 
előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi 
kiadásokra fordítja. 
  
(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat 
kérelem benyújtásának határideje tárgyév 
szeptember 10. A benyújtott kérelemhez 
csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi 
gazdálkodásának adatait, az addig saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat 
módosítások, átcsoportosítások 
kimutatását, az igényelt pótelőirányzat 
részletes, számszaki adatokkal történő 
indoklását, valamint a pénzügyi-gazdasági 
feladatokat ellátó szervezet gazdasági 
vezetőjének véleményét. 
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(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat 
kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső 
ellenőr írásos állásfoglalását is a 
kérelemhez csatolni kell. 
 
13.§ A költségvetési szerveknél szakmai 
programok indításához, feladatmutatót 
érintő fejlesztéshez, pályázat 
benyújtásához a Képviselő-testület előzetes 
hozzájárulása szükséges. A költségvetési 
szervek kötelesek az ágazatilag érintett 
bizottságok véleményét a Képviselő-
testületi döntés előtt kikérni. Minden 
esetben ki kell mutatni a kérelmezett 
program, fejlesztés, pályázat rövid és 
hosszú távú költségvetési kihatásait. A 
szükséges önerő biztosításáról, valamint a 
pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-
testület dönt. 
 
14.§ (1) A költségvetési szervek nem a 
naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves 
időtartamú, rendszeresen ismétlődő 
szakmai alapfeladataik ellátására 
tárgyévben a következő évi költségvetés 
terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a 
Képviselő-testület előzetes engedéllyel 
vállalhatnak kötelezettséget. 
(2) A költségvetési szervek többéves 
kötelezettséget kizárólag a Képviselő-
testület előzetes jóváhagyása esetén 
vállalhatnak. 
 
15.§ A Képviselő-testület feljogosítja: 
a) az Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft 
összegben kötelezettséget vállaljon, 
b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft 
polgármesteri keret felhasználására 
kötelezettséget vállaljon. 
 
16.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi 
önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb 
egyesületek, civil szervezetek 
alapítványok, egyházak részére pénzbeli 
támogatást nyújthat az erre a célra a 
költségvetésben elkülönített alapok terhére. 
 
(2) A sportegyesületek támogatására 
vonatkozóan a döntési hatáskört az 
SZMSZ az Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott támogatások folyósítására a 
támogatott szervezettel az Önkormányzat 
nevében megkötött támogatási szerződés 
aláírását követően kerülhet sor. A 

támogatási szerződésnek rendelkezni kell 
legalább a támogatás felhasználására, 
elszámolására, a nem cél szerinti 
felhasználás jogkövetkezményeire 
vonatkozóan. 
 
(3) A támogatás feltétele, hogy a 
támogatott szervezet írásbeli 
nyilatkozatában arról is köteles 
nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, 
valamint megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvényben foglalt 
feltételeknek. 
 
17.§ (1) A polgármester a hatályos 
jogszabályi előírások szerinti 
gyakorisággal és időpontokban beszámol 
az önkormányzat gazdálkodásának 
helyzetéről. 
  
(2) A Képviselő-testület a zárszámadás 
keretén felülvizsgálja a költségvetési 
szervek pénzmaradványát. 
 
(3) A 2014. évi pénzmaradványból az 
intézményeket nem illeti meg: 
a) a költségvetési szervek 
pénzmaradványának elszámolása során az 
alaptevékenységgel összefüggő támogatás 
értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) 
módosított előirányzatát meghaladó 
többlete, valamint az ellátotti létszám 
csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 
előirányzat maradvány elvonásra kerül, 
b) a Rendelőintézet 2014. évi 
társadalombiztosítás finanszírozási 
többletbevételével az intézmény 
önkormányzati támogatását év közben 
csökkenteni kell, 
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) 
előirányzat maradványa, valamint a 
meghatározott célra adott (egyszeri) 
előirányzat maradványa. 
 
 
5. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 
 
18.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata és intézményei 
számlavezető pénzintézetéül az Országos 
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 
Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió 
Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 
 
19. § (1) Az önkormányzat átmenetileg 
szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a 
gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett 
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-, a pénzügyi vezető és költségvetési 
csoport javaslata alapján a Polgármester 
dönt.  
 
(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról 
a Képviselő-testületet a gazdálkodással 
kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg 
tájékoztatni kell. 
 
20.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti 
likviditási problémák kezelésére hozzájárul 
max 150.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, 
valamint max 30.000 e/Ft munkabérhitel 
felvételéhez . 
 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek 
tekintetében a Képviselő-testület azok 
visszafizetésére kötelezettséget vállal, 
kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a 
kapcsolódó terheit a költségvetésében 
megtervezi. 
 
21.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban 
rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, 
valamint hosszú lejáratú hitel felvételéről 
esetenként külön dönt.  
 
22.§ Az intézmények finanszírozása a 
kiskincstár keretében, a számlavezető 
pénzintézet útján, megállapodás alapján 
történik. 
 
6. Vegyes rendelkezések 
 
23.§ A Képviselő-testület önkormányzati 
biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervhez, ha annak elismert 
tartozásállománya a 30 napot, mértékét 
tekintve a költségvetési szerv éves eredeti 
kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 
100 millió Ft-ot eléri és e tartozását egy 
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek 
tartozás állományukról negyedévi 
rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 
esetén pedig azonnal kötelesek 
tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 
 
24. § (1) Az állampolgárok élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi 
csapás, illetőleg következményeinek az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 
polgármester a helyi önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti intézkedést 
hozhat, amelyről a Képviselő-testület 
legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
jogkörében a polgármester az 

előirányzatok között átcsoportosítást 
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok 
teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 
rendeletben nem szereplő kiadásokat is 
teljesíthet. 
 
25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2015. évi 
költségvetési rendelet elfogadásáig az 
önkormányzat bevételeit beszedje és a 
legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A 
felhatalmazás az új költségvetési rendelet 
hatályba lépésének napján megszűnik. 
 
 
7. Módosító és záró rendelkezések 
 
26. § E rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. 
január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
27. § A Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatottak közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló  
8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( a 
továbbiakban :R. ) 
10.§ (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép. „ A Hivatal 
köztisztviselője 2015. december 31-ig 
alapilletménye 20 %-ának megfelelő 
mértékű illetménykiegészítésre jogosult” 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. február 25.-i ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2015. február 26.-án 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
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. 
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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 3.355.805 e/Ft-ban, 
azaz hárommilliárd-
háromszázötvenötmillió-
nyolcszázötezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 3.355.805 e/Ft 
azaz, hárommilliárd-
háromszázötvenötmillió-
nyolcszázötezer forintban, 

     állapítja meg.” 
 
2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. 
§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi 
főösszeg forrásait és azok összegét – a 
rendelet 2. és 5. mellékletében 
részletezettek alapján – az alábbiak szerint 
határozza meg: 
(2) Működési bevételek  
    2.190.623 
e/Ft 

a) intézményi működési bevételek: 
   232.173 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele          
1.354.949 e/Ft 

c) Működési támogatások:  
     324.865 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
 
      
 2
78.636 e/Ft 
 

(3) Felhalmozási bevételek  
        319.090 
e/Ft 
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
     29.326 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások 
     16.695 e/Ft. 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
   273.069 e/Ft 
 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., 
igénybevét.       128 517 
e/Ft 
 

(5) Költségvetési bevételek összesen:
     2.638.230 
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. 

    Költségvetési hiány belső fin.meghaladó 
össz. külső finansz. bevételek          8 038 
e/Ft 
  a) Államháztartáson belüli 
megelőlegezések                             8 038 
e/Ft 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:
       715.575 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
   1.645.836 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra

   1.386.820 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására
      102.950 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
      209.431 e/Ft-ot, 

    e) Finanszírozási kiadás                           
      10.768 e/Ft-ot 
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 Összesen:        3 355 805 e/Ft 
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 
             331.410 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 
előirányzata              94.101 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata 
             749.258 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra 
             443.626 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások 
   379.718 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. 
államh. kívülre     60.022 e/Ft 

dc) elvonások és befizetések 
       3.886 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai 
előirányzata               27 441 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata 
összesen:          1.645.836 e/Ft. 

 
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt 
előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 
nem tervezett kiadásokra általános 
tartalékot képez 1.876 e/Ft összegben, 
melyből 
aa) a polgármester kerete        0 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék           876 e/Ft; 

 
b) a Képviselő-testület céltartalékot 
képez  207.555 e/Ft összegben, az 
alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:  
  138.421 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:   
    69.134 e/Ft. 

 
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett 
működési céltartalék az alábbiak szerint 
oszlik meg: 

k) Civil Alap                             
        180 e/Ft 

l) Pályázati alap Működési     
        500 e/Ft 

m) Intézménykarbantartás       
            0 e/Ft 

n) Pannon Kapu rendezv.       
            0 e/Ft 

o) Környzetvédelmi alap         
     1.000 e/Ft 

p) Közcélú fogl.dologi              
        294 e/Ft 

q) Közcélú fogl.pályázati önrész
     1.100 e/Ft 

r) TDM idegenfor.marketing kts                      
0 e/Ft 

s) Városi rend. Szentgotthárdi csata                  
0 e/Ft 

t) Polgármester végkielégítés, 
járulékok     1.840 e/Ft 

u) Ügyeleti ellátás                                        
4.000 e/Ft 

v) Bérkompenzáció  
              0 e/Ft 

w) Pénzmaradvány  
       3.078 e/Ft 

x) Szociális pótlék /szabad keret/
       6.150 e/Ft 

y) E-útdíj    
            49 e/Ft 

z) Bevételi többlet  
   120.230 e/Ft 

 
(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett 
fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint 
oszlik meg: 

a) Pályázati alap   
      2.702 e/Ft 

b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.
             0 e/Ft 

c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz      
39.904 e/Ft 

d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz    
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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 207.555 e/Ft 
felhasználása a következők szerint 
történik: 

b) A 5.§ (4) bekezdés (a-p) testületi 
döntés alapján 

c) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-m) 
testületi döntés alapján 

d) A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat 
elnyerésekor 

e) 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   324.865 e/Ft működési célú 
központi támogatásban, 16.695 e/Ft egyéb 
felhalmozási célú központi támogatásban 
részesül.” 
6. § E rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba.  

 
Kihirdetve: 2015. február 26.-án 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatás és az egyes szociális 

ellátási formák helyi szabályairól 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-
ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 
132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, és a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a 8., 10-12., és 14-
15. alcím tekintetében a Szentgotthárd és 
Térsége Önkormányzati Társulásban 
résztvevő önkormányzatok képviselő-
testületeinek hozzájárulásával a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § E rendelet célja, hogy a szociális 

biztonság megteremtése és megőrzése 
érdekében meghatározza a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének (a továbbiakban: 
képviselő-testület) hatáskörébe tartozó 
pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a 
nyilatkozat és az igazolás tartalmának, 
illetve benyújtásának részletes 
szabályait, a települési támogatás 
keretében nyújtott ellátások jogosultsági 
feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának és felhasználása 
ellenőrzésének szabályait, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok 
igénybevételének szabályait, az értük 
fizetendő térítési díjakat, valamint a 
szociális étkeztetés jogosultsági 
feltételeinek részletes szabályait. 
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2. A rendelet hatálya 

 
2. § (1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) 

bekezdésben foglalt eltérésekkel – 
kiterjed Szentgotthárd város 
közigazgatási területén lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, 
életvitelszerűen Szentgotthárdon lakó 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként 

vagy oltalmazottként elismert 
személyekre. 

 
(2) A rendelet hatálya a 4. alcím 

tekintetében az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az 
Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak Szentgotthárd város 
közigazgatási területén jogszerűen 
tartózkodó állampolgáraira is. 

 
(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény (a 
továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyre, amennyiben az 
ellátás igénylésének időpontjában az 
Szmtv-ben meghatározottak szerint a 
szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodás jogát 
Magyarország területén, 
Szentgotthárdon gyakorolja és a 
polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 
törvény szerint Szentgotthárdon 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 
3. § E rendeletben szabályozott rendszeres 

és eseti ellátásoknál a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 4. §-ában 
meghatározott fogalmakat 
értelemszerűen kell alkalmazni. 

 

4. § (1) Az ügyfél az önkormányzati 
hatáskörben lévő szociális ellátásra 
irányuló kérelmét szóban vagy írásban a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
szociálpolitikai ügyintézőjénél, a 
személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások iránti kérelmét a személyes 
gondoskodást nyújtó intézmény 
vezetőjénél terjeszti elő. 

 
(2) A kérelmező a 3. és a 4. alcímben 

szabályozott támogatások iránti kérelem 
benyújtásakor köteles kérelméhez 
csatolni az 1. mellékletben szereplő 
jövedelemnyilatkozatot. 

 
(3) Ha a jövedelmi viszony más szerv 

által történő igazolására nincs mód, 
vagy a jövedelem nem mérhető, a (2) 
bekezdés alapján csatolt 
jövedelemnyilatkozaton feltüntetett 
kérelmező vagy hozzátartozó 
büntetőjogi felelőssége tudatában 
nyilatkozatot köteles tenni. 

 
(4) Amennyiben a kérelmező a szükséges 

igazolásokat felhívás ellenére megfelelő 
határidő alatt nem pótolja, a kérelmet el 
kell utasítani. 

 
(5) E rendeletben szabályozott szociális 

ellátási formák érdemi elbírálásánál a 
kérelemben, valamint a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő 
adatok valódiságát a 2. melléklet 
szerinti környezettanulmány 
készítésével kell vizsgálni, különösen 
akkor, ha a kérelmező első ízben nyújt 
be kérelmet bármely ellátásra, továbbá 
akkor, ha a kérelemben foglaltak 
vitathatók, aggályosak, valamint 
ismételten ugyanazon az indokoláson 
alapul. Felkérés alapján a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat is készít 
környezettanulmányt. 

 
(6) Ha a jogosult jövedelmi és vagyoni 

viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy 
a szociális ellátást biztosító szervet 
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egyéb módon megtéveszti, köteles az 
ellátást – az Szt. 17. §-ában 
meghatározottak szerint – visszafizetni. 
A szándékosan jogosulatlanul 
igénybevett ellátás visszafizetése nem 
mentesít az egyéb (büntető, 
szabálysértési) felelősségre vonás alól. 

 
(7) A hatáskört gyakorló szerv hivatalból 

indult eljárás esetén eltekinthet a 
jövedelmi viszonyok vizsgálatától. 

 
(8) A rendszeres pénzellátás összegére és 

folyósítására vonatkozóan egyéb 
rendelkezés hiányában a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Kormányrendeletben (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
(9) A kérelmező részére megállapított 

pénzbeli ellátás folyósítása utalással 
történik. Amennyiben a rendkívüli 
települési támogatás utalvány 
formájában kerül megállapításra, az 
utalványokat a Hivatal kijelölt 
helyiségében lehet átvenni. 

 
II. Fejezet 

Helyi szociális ellátások 
 
3. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás 

 
5. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás (a továbbiakban: 
lakásfenntartási támogatás) a 
szociálisan rászoruló háztartások 
részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. 

 
(2) A (6) bekezdésben e hatáskör 

gyakorlására feljogosított szerv a 

villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, 
a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat 
és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez 
illetve a közös költséghez 
lakásfenntartási támogatást nyújt az e 
rendeletben meghatározott feltételek 
szerinti jogosultnak. 
. 

(3) A lakásfenntartási támogatást a 
lakásfenntartással összefüggő azon 
rendszeres kiadásokhoz kell elsősorban 
nyújtani, amelyek megfizetésének 
elmaradása a kérelmező lakhatását a 
legnagyobb mértékben veszélyezteti. A 
lakásfenntartási támogatás folyósítása a 
szolgáltató részére történik, annak 
összegét a támogatással érintett 
költségek tekintetében a szolgáltató írja 
jóvá. A jogosultságot megállapító 
határozatban arról is rendelkezni kell, 
hogy a támogatást mely lakásfenntartási 
kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell 
tüntetni az Szt. 18. § la) pontja szerinti 
azonosító adato(ka)t. 

 
(4) A lakásfenntartási támogatást egy 

évre kell megállapítani. A kérelmezőt a 
lakásfenntartási támogatás a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától 
illeti meg. A lakásfenntartási támogatást 
utólag, minden hónap 5-éig kell 
folyósítani. 

 
(5) Azon személy esetében, akinél 

előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást 
mérő készülék működik, a 
lakásfenntartási támogatást vagy annak 
meghatározott részét természetben, a 
készülék működtetését lehetővé tévő 
formában kell nyújtani. 

 
(6) A lakásfenntartási támogatás 

megállapításának hatáskörét a 
képviselő-testület a polgármesterre 
ruházza át. 

 
6. § (1) Lakásfenntartási támogatásra 

jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem 
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haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 
%-át, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona. Az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem 
megegyezik a háztartás 
összjövedelmének és a fogyasztási 
egységek összegének hányadosával. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás 

tekintetében fogyasztási egység a 
háztartás tagjainak a háztartáson belüli 
fogyasztási szerkezetet kifejező 
arányszáma, ahol 
a) a háztartás első nagykorú tagjának 

arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú 

tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú 

tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú 

tagjának arányszáma személyenként 
0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú 
tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

 
(3) Ha a háztartás 

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti 
tagja magasabb összegű családi 
pótlékban vagy fogyatékossági 
támogatásban részesül, vagy 

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja 
szerinti tagjára tekintettel magasabb 
összegű családi pótlékot folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett 
arányszám 0,2-del növekszik. 

 
(4) Ha a háztartásban gyermekét 

egyedülállóként nevelő szülő – ideértve 
a gyámot és a nevelőszülőt is – él, a rá 
tekintettel figyelembe vett arányszám 
0,2-del növekszik. 

 
7. § (1) A lakásfenntartási támogatás 

esetében a lakásfenntartás elismert havi 
költsége az elismert lakásnagyság és a 
lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó 
elismert havi költségének a szorzata. A 
lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó 
elismert havi költsége 450 forint. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás esetében 

az elismert lakásnagyság 
a) ha a háztartásban egy személy lakik: 

35 nm, 
b) ha a háztartásban két személy lakik: 

45 nm, 
c) ha a háztartásban három személy 

lakik: 55 nm, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik: 

65 nm, 
e) ha négy személynél több lakik a 

háztartásban, a d) pontban megjelölt 
lakásnagyság és minden további 
személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága. 

 
(3) A lakásfenntartási támogatás egy 

hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi 

költségének 30 %-a, ha a jogosult 
háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 50 
%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi 
költségének és a támogatás 
mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata, ha a jogosult háztartásában 
az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem az a) pont szerinti mértéket 
meghaladja, 

de legalább 2500 forint, és legfeljebb 
5000 forint, azzal, hogy a támogatás 
összegét 100 forintra kerekítve kell 
meghatározni. 
 

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM 
kiszámítása a következő módon 
történik: 

 
  
 TM = 0,3 –    J – 
0,5 NYM   x 0,15 
 NY
M 
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ahol a J a jogosult háztartásában egy 
fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 
jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni. 
 

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti egy 
négyzetméterre jutó elismert havi 
költség összege változik, a változás 
időpontjától a lakásfenntartási 
támogatást az új összegnek megfelelően 
kell folyósítani. 

 
8. § (1) A lakásfenntartási támogatás 

megállapítása iránti kérelmet a 3. 
melléklet szerinti formanyomtatványon 
kell benyújtani, amihez csatolni kell a 
Kormányrendelet 1. melléklete szerinti 
vagyonnyilatkozatot. 

 
(2) A lakásfenntartási támogatás 

megállapításához a 4. § (2) 
bekezdésében foglaltakon túl 
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt 

érdemlő igazolása, 
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő 

hivatalos igazolása, valamint 
c) az Szt. 18. § la) pontja szerinti adat 

megállapítására, igazolására szolgáló 
irat bemutatása vagy másolatának 
csatolása 

szükséges, azokat a kérelemhez csatolni 
kell. 

 
9. § (1) A lakásfenntartási támogatás 

jogosultjának, az általa életvitelszerűen 
lakott lakás vagy ház (a továbbiakban 
együtt: ingatlan) tulajdonosaként, 
kezelőjeként, használójaként, 
bérlőjeként teljesítenie kell a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló 
22/2001. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelet 2. § (1)-(3) bekezdésében, 3. § 
(2) bekezdésében, 6. § (1) 
bekezdésében, 9. §-ában, 13. § (1) 
bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 
19. § (1) bekezdésében és 22. § (1) 
bekezdésében foglalt előírásokat. 

 

(2) A lakásfenntartási támogatás 
jogosultjának mint az általa 
életvitelszerűen lakott önkormányzati 
lakás bérlőjének, használójának 
teljesítenie kell a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. tv. 12. § (2) 
bekezdésében és a lakások bérletéről 
szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati 
rendelet 8. §-ában és 20. § (4) 
bekezdésében foglalt előírásokat. 

 
(3) A lakásfenntartási támogatás 

megállapításának és folyósításának 
további feltétele, hogy a jogosultját mint 
az általa életvitelszerűen lakott ingatlan 
tulajdonosát, kezelőjét, használóját a 
jegyző a hatáskörébe tartozó 
birtokvédelmi eljárásban hozott jogerős 
határozattal nem kötelezte a 
lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítására, vagy kötelezte ugyan, de a 
kötelezett a jegyzői határozatban 
foglaltaknak, az ott meghatározott 
időben önként eleget tett, vagy 
végrehajtási eljárás keretében teljesített. 

 
(4) A lakásfenntartási támogatásra való 

jogosultságot megállapító határozatban 
rendelkezni kell a lakókörnyezet 
rendezettségének biztosítására 
vonatkozó kötelezettségekről. 

 
(5) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított 

feltételek teljesítésére a kérelmezőt, 
illetve a jogosultat megfelelő, de 
legalább ötnapos határidő tűzésével – az 
elvégzendő tevékenységek konkrét 
megjelölésével – fel kell szólítani. 
Amennyiben a kérelmező vagy a 
jogosult a feltételeknek felszólítás 
ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el 
kell utasítani, vagy a megállapított 
támogatást meg kell szüntetni. 

 
(6) Amennyiben a lakásfenntartási 

támogatás iránti kérelmet a hatáskört 
gyakorló az (5) bekezdés szerinti okból 
elutasítja, vagy a megállapított 
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lakásfenntartási támogatást megszünteti, 
ugyanazon lakásra vonatkozóan 
a) a döntés jogerőre emelkedésétől 

számított három hónapon belül a 
háztartás egy tagja sem nyújthat be 
lakásfenntartási támogatás iránti 
kérelmet, valamint 

b) a döntés jogerőre emelkedésétől 
számított egy éven belül benyújtott 
kérelem esetén a lakásfenntartási 
támogatás kizárólag természetben 
nyújtható. 

 
10. § (1) Lakásfenntartási támogatás 

ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakásban 
élő személyek és háztartások számától. 

 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 

külön lakásnak kell tekinteni a 
társbérletet, az albérletet és a jogerős 
bírói határozattal megosztott lakás 
lakrészeit. 

 
(3) A lakásfenntartási támogatás nem 

állapítható meg annak, akinek 2014. 
december 31-ig normatív 
lakásfenntartási támogatást állapított 
meg a jegyző, és e jogosultsága még 
fennáll. 

 
11. § (1) Ha a lakásfenntartási 

támogatásban részesülő személy 
lakcíme a támogatás folyósításának 
időtartama alatt megváltozik, vagy a 
jogosult meghal, a változás, illetve a 
haláleset hónapjára járó támogatást a 
folyósító szerv teljes összegben 
folyósítja, de a támogatás további 
folyósítását meg kell szüntetni. 

 
(2) A szolgáltatási, egyetemes 

szolgáltatási vagy közszolgáltatási 
szerződésből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítéséhez nyújtott 
lakásfenntartási támogatás esetében 
ugyanazon lakás tekintetében 
bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a 
változás hónapjára járó támogatást teljes 
összegben a korábbi szolgáltatónak, míg 

a változást követő hónapra járó 
támogatást az új szolgáltatónak kell 
folyósítani. 

 
4. Rendkívüli települési támogatás 

 
12. § (1) Kérelmére alkalmanként vagy 

havi rendszerességgel – figyelemmel a 
kérelmező és családja jövedelmi, 
szociális rászorultságára – rendkívüli 
települési támogatásban részesíti a (7) 
bekezdésben e hatáskör gyakorlására 
feljogosított szerv azt az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyt, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
a) gyermeket nem nevelő háztartásban 

aa) egyedül élő esetében a 175 %-át, 
ab) két vagy több fős háztartásban a 

130 %-át; 
b) gyermeket nevelő háztartásban 

ba) 2 fős háztartásban a 175 %-át, 
bb) 3-4 fős háztartásban a 150 %-át, 
bc) 5 vagy több fős háztartásban a 130 

%-át. 
 

(2) A rendkívüli települési támogatás 
egyszeri összege a 13. §-ban és a 14. §-
ban szabályozott esetek kivételével az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének legfeljebb 50 %-a. 

 
(3) Rendkívüli települési támogatásban a 

13. §-ban és a 14. §-ban szabályozott 
esetek kivételével egy család, egy 
naptári éven belül négy alkalommal 
részesíthető. A négy alkalom 
számításánál a 2015. évben a 2015. 
február 28-ig megállapított 
önkormányzati segélyt is figyelembe 
kell venni. 

 
(4) Rendkívüli települési támogatást a 

kérelmező részére pénzben vagy 
természetben lehet nyújtani. 

 
(5) Időszakosan, vagy tartósan 

létfenntartási gondokkal küzdő 



XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. FEBRUÁR 26. 
 17 

személyek részére legfeljebb hat 
hónapra állapítható meg rendkívüli 
települési támogatás, melynek havi 
összege nem haladhatja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50 %-át. 

 
(6) A rendkívüli települési támogatás 

iránti kérelem formanyomtatványát a 4. 
melléklet tartalmazza. 

 
(7) A rendkívüli települési támogatás 

odaítélésének hatáskörét a képviselő-
testület a polgármesterre ruházza át. 

 
13. § (1)  Rendkívüli települési 

támogatásban részesíthető a 12. § (1) 
bekezdésében szabályozott egy főre jutó 
havi nettó családi jövedelem túllépése 
esetén is és a 12. § (3) bekezdésében 
meghatározott négy alkalomtól 
eltekintve az a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került személy, aki az egy háztartásban 
élők jövedelmi viszonyai alapján 
átmenetileg a társadalmilag elfogadható 
életvitelét biztosítani nem tudja. 

 
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell 

tekinteni különösen a következőket: 
a) elemi kár elszenvedéséhez, 
b) baleset vagy betegség miatt legalább 

három hónapig tartó munkaképtelen 
állapothoz, 

c) halálesethez, 
d) válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához, 
e) a születendő gyermek fogadásának 

előkészítéséhez, 
f) a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadásokat. 

 
(3) Létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzet esetén a 
rendkívüli települési támogatás összege 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-áig 
terjedhet. 

 

14. § (1) Ha a rendkívüli települési 
támogatást elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként kérik, a támogatás 
összege azonos a helyben szokásos 
legolcsóbb földbetemetési, illetve 
hamvasztásos temetés költségeinek 
a) 15 %-ával, ha a családban az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 150 %-át, 

b) 10 %-ával, ha a családban az egy főre 
jutó nettó jövedelem a 
nyugdíjminimum 151-250 %-a közé 
esik. 

 
(2) Temetési költségként a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és 
Településfejlesztő Kft. által évente 
közölt legolcsóbb temetési költséget 
kell figyelembe venni. Szentgotthárdon 
a legolcsóbb földbetemetés költsége 
bruttó 164.625,- Ft; a legolcsóbb 
hamvasztásos temetés költsége bruttó 
185.195,- Ft. 

 
(3) A támogatás összegének 

megállapításánál a tényleges temetési 
módot kell figyelembe venni. 

 
(4) A kérelmezőnek csatolnia kell a 

jövedelemnyilatkozaton túl a temetés 
költségeiről kiállított eredeti számlákat 
és a halotti anyakönyvi kivonatot, 
amennyiben a haláleset nem 
Szentgotthárdon került 
anyakönyvezésre. 

 
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulásként kért 
rendkívüli települési támogatás 
megállapítása iránti kérelmet 
földbetemetés esetén a halálesettől 
számított 30 napon belül, hamvasztásos 
temetés esetén 60 napon belül lehet 
benyújtani. 

 
III. Fejezet 

Természetben nyújtott szociális 
ellátások 
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5. Természetben nyújtott rendkívüli 
települési támogatás 

 
15. § A 12. § (4) bekezdése alapján 

természetben nyújtható rendkívüli 
települési támogatás az élelmiszer, a 
tüzelősegély, a ruhanemű, a személyes 
gondoskodás keretében nyújtott ellátás, 
az élelmiszer vásárlási, a gyógyszer-, 
illetve az egészségbiztosítás által nem 
vagy csak részben támogatott 
egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételére jogosító utalvány, az 
általános és középiskolás gyermekek 
részére a tankönyv- és tanszervásárlás 
támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, 
illetve a gyermekintézmények étkezési 
térítési díjának kifizetéséhez  nyújtott 
támogatás. 

 
6. Természetben nyújtott 

lakásfenntartási támogatás 
 
16. § A lakásfenntartási támogatást a 5. § 

(3) bekezdésében szabályozott módon, 
elsősorban természetbeni szociális 
ellátás formájában kell nyújtani. 

 
7. Köztemetés 

 
17. § (1) A köztemetésről lakossági 

bejelentés vagy hivatalból történő jelzés 
alapján kell intézkedni. A köztemetést 
az elhalt személy hozzátartozója, vagy a 
temetésre köteles személy is 
kezdeményezheti. 

 
(2) A köztemetés a legolcsóbb 

hamvasztásos temetés és gyászszertartás 
igénybevételével történik. 

 
(3) Az elhunytat a temetésre kötelezett 

kérelmére az általa megjelölt temetési 
helyre kell temetni, ha Szentgotthárd 
város köztemetőjében a megjelölt 
temetési hely felett a kérelmezőnek 
rendelkezési joga van. Az ezzel 
kapcsolatos többletköltségeket a 
köztemetés szolgáltatásába be kell 
számítani. 

 
(4) Kérésére a hamvakat tartalmazó urnát 

az eltemettetésre köteles személynek ki 
kell adni. 

 
(5) Az eltemettetésre köteles személynek 

nem kell megtérítenie a köztemetés 
költségét, ha a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át. 

 
(6) Kérelemre részletfizetés 

engedélyezhető, ha a temetésre köteles 
személy családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át. 

 
(7) A köztemetés elrendelésének 

hatáskörét a képviselő-testület átruházza 
a polgármesterre. 

 
IV. Fejezet 

Szociális szolgáltatások 
 

8. Alapszolgáltatások 
 

18. § (1) A személyes gondoskodás ellátási 
formáin belül ugyanazon jogosultat 
többféle ellátás is megillethet. 

 
(2) A képviselő-testület a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó alábbi 
alapszolgáltatásokat biztosítja a város 
közigazgatási területén: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) nappali ellátás (Idősek Klubja), 
f) támogató szolgáltatás és 
g) közösségi pszichiátria. 
 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért térítési díjat kell fizetni a 
családsegítés és a közösségi 
pszichiátriai alapellátás kivételével. 
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(4) A házi segítségnyújtás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 
támogató szolgáltatás, a közösségi 
pszichiátriai ellátás és a családsegítés a 
Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulást alkotó helyi 
önkormányzatok közigazgatási területén 
is igénybe vehető szolgáltatások. 

 
9. Étkeztetés 

 
19. § (1) A képviselő-testület az Szt. 62. §-

ában foglaltak szerint étkeztetést 
biztosít különösen annak, 
a) aki a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. 
törvény alapján a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

b) akinek az egészségi állapota az 5. 
számú mellékletet képező háziorvosi 
vagy szakorvosi igazolás alapján 
indokolja, 

c) aki érzékszervi, így különösen látás-, 
hallásszervi, vagy mozgásszervi, vagy 
értelmi képességeit jelentős mértékben 
nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, 
illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez 
számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel 
során, és fogyatékosságának 
fennállását hitelt érdemlő módon 
igazolja, így különösen ellátást 
megállapító határozattal, orvosi 
szakvéleménnyel, 

d) a pszichiátriai vagy 
szenvedélybetegnek, akinek az 
állapota a háziorvos vagy szakorvos 5. 
melléklet szerinti igazolása indokolja, 

e) aki az Szt. alapján hajléktalannak 
minősül, 

f) aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év 
feletti munkanélküliek, valamint a 
gyermek gondozását, illetve a 
családtag ápolását követően munkát 
keresők foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas 
foglalkoztatásról szóló 2004. évi 
CXXIII. törvény alapján tartósan 
álláskeresőnek minősül. 

 
(2) Az intézményvezető azonnali 

hatállyal megtagadhatja, ismételt 
esetben pedig jegyzőkönyv felvétele 
mellett megszüntetheti az étel kiadását, 
ha az ellátásra jogosult 
a) az étkeztetési hely házirendjét 

megsérti, vagy az együttélés alapvető 
szabályait nem tartja be, a közösségre 
nézve agresszív, fenyegető magatartást 
tanúsít, vagy 

b) a közegészségügyi, járványügyi 
szabályokat nem tartja be. 

 
 (3) Ha az étel házhozszállítása közös 

háztartásban élő személyek részére 
történik, a kiszállításért fizetendő 
személyi térítési díjat csak egy 
személyre lehet megállapítani. Az ebéd 
kiszállításáért fizetendő személyi 
térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő 
személyek eltérő rendszeres havi 
jövedelme esetén a magasabb összegű 
rendszeres havi jövedelemmel 
rendelkező igénybe vevő figyelembe 
vételével kerül megállapításra. 

 
10. Házi segítségnyújtás 

 
20. § (1) Az Szt. 63. §-a alapján nyújtott 

házi segítségnyújtás működtetése a 
Városi Gondozási Központ 
feladatkörébe tartozik. 

 
(2) Házi segítségnyújtás keretében a 

jogosult kérelmére 
a) ebéd házhozszállításban, 
b) egyéni szükséglet szerinti 

gondozásban 
részesül. 
 

(3) A házi segítségnyújtást az 
intézményvezető jegyzőkönyv együttes 
felvétele mellett megtagadhatja, ismételt 
esetben pedig megszüntetheti, ha a 
segítségnyújtásra jogosult a szociális 
gondozót munkájában szándékosan 
akadályozza, így különösen, ha a 
lakásba felhívás ellenére nem engedi be, 
vagy a gondozó testi épségét 
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veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy 
azzal fenyeget. 

 
11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
21. § (1) A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás igénybevételére 
szociális rászorultság alapján jogosult 
a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos 

vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
c) kétszemélyes háztartásban élő 65 év 

feletti illetve súlyosan fogyatékos 
vagy pszichiátriai beteg személy, ha 
egészségi állapota indokolja a 
szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

 
(2) A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást a Városi Gondozási 
Központ biztosítja. 

 
(3) Az ellátott személy segélyhívása 

esetén az ügyeletes gondozó a 
legrövidebb időn belül köteles a 
helyszínen megjelenni és a probléma 
megoldása érdekében szükséges 
azonnali intézkedéseket megtenni. 

 
(4) A szolgáltatást igénylő a 

krízishelyzetek elhárítása céljából, a 
lakásba való bejutás miatt köteles egy 
lakáskulcsot leadni a Városi Gondozási 
Központban. 

 
12. Családsegítés 

 
22. § (1) A családsegítő szolgáltatatás 

általános és speciális segítő 
szolgáltatatása keretében a települési 
önkormányzat segítséget nyújt a 
közigazgatási területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémái vagy 
krízishelyzete miatt segítséget igénylő 
személynek, családnak az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint 
az életvezetési képesség megőrzése 
céljából. 

 

(2) A családsegítés feladatait a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
látja el az Szt. 64. §-ában foglaltak 
alapján. 

 
13. Nappali ellátás 

 
23. § (1) A képviselő-testület nappali 

ellátást nyújtó intézményként a Városi 
Gondozási Központban Idősek Klubját 
működtet. 

 
(2) A felvétel iránti kérelmet a Városi 

Gondozási Központ vezetőjénél kell 
benyújtani, a felvételről az intézmény 
vezetője dönt. 

 
(3) Az Idősek Klubja szolgáltatásait az 

intézményvezető azonnali hatállyal 
megtagadhatja attól az ellátottól, aki 
a) a közösségre nézve agresszív, 
b) az alapvető közegészségügyi, 

járványügyi szabályokat megszegi, 
vagy 

c) a közösség sérelmére szabálysértést, 
vagy bűncselekményt követ el. 

 
(4) Az Idősek Klubja a saját otthonukban 

élő 18. életévüket betöltött, egészségi 
állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes személyek részére biztosit 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatokhoz, az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére, 
továbbá igény szerint biztosítja az 
ellátottak napközbeni étkezését. 

 
(5) Az ellátás biztosításánál előnyt 

élvezhet az az egyedülélő időskorú, 
a) akinek jövedelmi viszonyai 

alacsonyak, vagy 
b) aki szociálisan hátrányosabb 

helyzetű. 
 

(6) Kivételesen indokolt esetben előnyt 
élvezhet az az időskorú, 
a) aki egyedül él, 
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b) akinek egészségi állapota ezt 
indokolja és 

c) napközbeni ellátására más nappali 
intézményben nincs lehetőség. 

 
(7) Nem veheti igénybe az ellátást az a 

személy, aki 
a) fertőző beteg vagy kórokozó 

hordozó, 
b) közveszélyes vagy elmebeteg vagy 
c) a közösségi életvitelre, a közösségi 

normák betartására alkalmatlan. 
 

(8) Az ellátás keretében az intézmény 
napi kétszeri étkezést biztosít, e rendelet 
9. alcímének rendelkezései szerint. 

 
14. Intézményi térítési díj 

 
24. § (1) A személyes gondoskodás körébe 

tartozó szociális ellátások intézményi 
térítési díját a képviselő-testület évente 
kétszer állapíthatja meg. Első 
alkalommal minden év április 1-jéig, 
második alkalommal szükség szerint. 

 
(2) Az április 1-jéig megállapított 

intézményi térítési díj esetén a személyi 
térítési díjak összegét az 
intézményvezető évente minden év 
április 30-ig köteles felülvizsgálni. 

 
(3) Amennyiben az intézményi térítési 

díjak megállapítása a (2) bekezdésben 
foglaltaktól eltérő időpontban történik, 
az intézményvezető köteles a személyi 
térítési díjak összegét az intézményi 
térítési díj megállapítását követő 30 
napon belül felülvizsgálni. 

 
(4) Az intézmény által nyújtott bármely 

ellátását meg kell szüntetni annak, aki a 
személyi térítési díj megfizetésével 
önhibájából legalább 3 hónapja 
késedelemben van. 

 
(5) Az intézményi térítési díjak 

megállapítását a rendelet 6. melléklete 
tartalmazza. 

 

15. Személyi térítési díj 
 

25. § A személyi térítési díjat az 
intézményvezető állapítja meg, a 
fenntartó által mérlegelési szempontból 
meghatározott jövedelmi sávokhoz 
rendelt forint összegben, a 6. melléklet 
szerint. 

 
V. Fejezet 

Szociálpolitikai kerekasztal 
 
26. § (1) A képviselő-testület helyi 

szociálpolitikai kerekasztalt működtet a 
képviselő-testület által jóváhagyott 
szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióban meghatározott 
célkitűzések, fejlesztések, feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának és a 
városi szociális jelzőrendszer 
működésének folyamatos figyelemmel 
kísérésére.  

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjait a 

képviselő-testület felkérésére a város 
területén szociális intézményeket 
működtető alábbi fenntartók, valamint 
alábbi szervezetek delegálják:  
a) Szentgotthárd Város Önkormányzata 

(Szentgotthárd, Széll K. tér 11.),  
b) Városi Gondozási Központ 

(Szentgotthárd, Arany J. u. 1.),  
c) Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat (Szentgotthárd, Kossuth L. 
u. 7.),  

d) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 
(Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.),  

e) Katolikus Plébánia Karitász 
(Szentgotthárd, Széll K. tér 5.),  

f) Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi 
Területi Szervezete (Szentgotthárd, 
Széll K. tér 11.) és  

g) Diabétesz Klub (Szentgotthárd, 
Rákóczi F. u. 5.).  

 
(3) A delegált tagok megbízatása a 

képviselő-testület megbízatásának 
időtartamáig szól.  
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(4) A szociálpolitikai kerekasztal 
tagságának megbízatása megszűnik:  
a) a megbízatási idő leteltével,  
b) a tag lemondásával, illetve halálával,  
c) a tag visszahívásával,  
d) a delegáló szervezet jogutód nélküli 

megszűnésével. 
 

27. § (1) A szociálpolitikai kerekasztal 
vezetői tisztét a képviselő-testület által 
választott személy tölti be.  

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente 

legalább egy alkalommal ülésezik. Az 
ülést a kerekasztal vezetője hívja össze 
és vezeti le. A kerekasztal akkor 
határozatképes, ha a tagok több, mint 
fele jelen van.  

 
(3) A kerekasztal véleményét egyszerű 

szótöbbséggel alakítja ki. A szociális 
szolgáltatástervezési koncepció 
végrehajtásáról kialakított véleményéről 
a képviselő-testületet tájékoztatni kell.  

 
(4) Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, 

melyet a kerekasztal vezetője, valamint 
a jegyzőkönyv vezetője ír alá és 
hitelesít.  

 
(5) A kerekasztal kidolgozza a szociális 

jelzőrendszer működésének elveit, 
rendjét.  

 
(6) A szociálpolitikai kerekasztal 

működésével kapcsolatos a feladatokat 
a Hivatal látja el. 

 
VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 
28. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. 

napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

 
(2) E rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg hatályát veszti a szociális 
igazgatásról és az egyes szociális 
ellátási formák szabályairól szóló 

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

 
Kihirdetve: 2015. február 26.-án 

 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
23/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatokról, a Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló beszámolót és a 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
Elrendeli, hogy a  pénzügyi beszámolókkal 
együtt minden hónapban készüljön 
likviditási terv a vállalkozások ill. a 
Pannon Kapu kulturális Egyesület 
vonatkozásában. 
Elő kell készíteni tájékoztató készítését 
helyi adó hátralékokról és  meg kell 
vizsgálni a telekadó minimum összegének 
meghatározási lehetőségét. Meg kell 
vizsgálni egy olyan önkormányzati adó 
bevezetésének lehetőségét amit az 
elhagyott, hasznosítatlan ipari és üzleti 
célú ingatlanok miatt lehetne bevezetni.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
24/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3 ) 
bekezdésben meghatározott 
kötelezettségére tekintettel az 
Önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három 
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évre várható összegeit a 2. számú 
melléklete szerint határozza meg.  

 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2015. évben előzetes 
adatszolgáltatás adósságot 
keletkeztető ügylethez : 
(gépjárművásárlás matti pénzügyi 
lízinghez, valamint 15 évre szóló 
legfeljebb 1,6 milliárd forint 
beruházási hitel   

             felvételéhez. ) kér.  
3.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015.  

évi költségvetéshez a következő 
módosításokat javasolja:  
- a beruházások, felújítások 
vonatkozásában az intézkedési terv 
márciusra készüljön el. 
 - Minden lehetséges eszközzel 
biztosítani kell az önkormányzati 
követelések adók, lejárt határidejű és 
esedékes követelések haladéktalan 
beszedését. 
- A szakmai feladatok megvalósításához 
és a működési kiadások csökkentéséhez 
újabb pályázati forrásokat kell bevonni. 
Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső 
bevételek pótlása. 
- Fokozott felügyeleti ellenőrzés 
szükséges a költségvetési szervek, 
valamint a 100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásával kapcsolatosan. 
- Ellenőrizni szükséges a SZET 
Szentgotthárdi Kft-nél a felújítási keret 
képzését, valamint annak felhasználását 
- a városrészi kultúrházak felújítására 
létrehozott 20 millió Ft-os keretben  ne 
legyenek                     nevesítve a          
városrészek, kezeljék egyben ezt a 
keretet és ebből finanszírozzák ezeket a 
felújításokat; 
- A SZOI intézményi felújításra 34 
millió Ft-ot javasol tervezni, forrása 
átcsoportosítás a felújítási keretből 14 
millió forint és ingatlanértékesítési 

bevétel további 20 millió Ft -tal történő 
felemelése 
 

   A rendelet 5§ (4) Működési 
céltartalék az alábbiakra változik: 
a) Pályázati alap működési önrész:  1,6 
m/Ft 
b) TDM támogatása: 4 m/Ft 
c) Intézményi karbantartások            3 m/Ft 
d) PKKE rendezvénykeret   1 m/Ft 
e) Környezetvédelmi alap   1 m/Ft 
f) Közcélú fogl.:       500 e/Ft 
g) Közcélú fogl.önrész  1,1 m/Ft 
h) PKKE idegenforg. marketing költség  1 
m/Ft 
i) Városi rendezvénykeret               13 m/Ft 
j.) III.Béla jubileumi évfordulójára  400 
e/Ft 
 

 
25/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 2014. évi Beszámolóját az 
Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint megismerte és elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

       Felelős:   Kiss Éva elnök  
 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 2015. évi Munkatervét az 
Előterjesztés  2. számú melléklet 
szerint megismerte és az alábbi 
kiegészítésekkel hagyja jóvá: azonnali 
határidővel a Pannon Kapu elnöke 
tegye közzé azt a felhívást, melyben a 
szakmai előírásoknak megfelelő 
végzettséggel rendelkező kulturális 
közalkalmazott keres.  kötött 
együttműködési megállapodásban is 
benne van, annak is meg kell felelni ). 
Felkéri az Egyesület elnökét a 
munkatervben megfogalmazott 
feladatok végrehajtására. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős:   Kiss Éva elnök  

 
26/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szentgotthárd Város 
Kulturális, Közművelődési 
Koncepciója 2015-2019. 
dokumentumot az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint megismerte 
és azzal kapcsolatban alábbi 
kiegészítést teszi: 
 a 3.pont egészüljön ki a következő 
szöveggel : „különös tekinettel a 
tradicionális nemzeti értékekre”. 

2. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szentgotthárd Város 
Kulturális, Közművelődési 
Koncepciójához kapcsolódó, a 2. 
számú melléklet szerinti Cselekvési 
tervet kiindulás pontként elfogadja, 
annak végleges formáját a 2015. 
áprilisi ülésen tárgyalja.   

 
Határidő: azonnal, a Cselekvési Terv 
véglegesítésre: 2015. áprilisi testületi ülés 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                érintett szervezetek 

 
 
 

27/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 2015. évi 
munkatervét megismerte, azt az 
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint  
hagyja jóvá. Felkéri az intézmény 
Igazgatóját a munkatervben 
megfogalmazott feladatok végrehajtására. 
A Képviselő-testület megköszöni a 
könyvtári dolgozók ill. könyvtár 
vezetőjének áldozatos munkáját. 

 
 Határidő: folyamatos 
Felelős:    Molnár Piroska igazgató 

 
 

28/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület éves 
beszámolóját az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja azzal, hogy a 
kiadásokat pénzügyi bizonylatokkal 
alátámasztani szükséges. 

 
2. A Képviselő-testület a Szentgotthárd 

és Térsége Turisztikai Egyesület 
2015. évi pénzügyi tervét a 2. számú 
melléklet szerint megismerte és 
annak elfogadására a 2015. márciusi 
ülésén, a Látogatóközpont további 
működtetésével kapcsolatos 
előterjesztés keretében tér vissza 
azzal, hogy az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében - addig is - 4 M 
Ft támogatást tervezni szükséges. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Simon Margit, TDM elnök 
                Somorjainé D. Zsuzsanna   
     pénzügyi vezető 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi 

Erőforrások v. 
 

29/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületet Huszár Gábor 
polgármester 2015. évi szabadságolási 
ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § 
(2) bekezdése alapján az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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             Labritz Béla alpolgármester 
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
30/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az UTIBER Közúti 
Beruházó Kft. (1115. Budapest, Csóka u. 
7-13.) felajánlását, melyben Széll Kálmán 
volt miniszterelnökről, ill. 
belügyminiszterről készült portrészobrot 
térítés nélkül az Önkormányzat részére 
tulajdonba kívánja adni, közérdekű 
kötelezettségvállalás címén elfogadja. 
Felhatalmazza Huszár Gábor 
polgármestert a 2. sz. mellékletben 
található Megállapodás aláírására.  
Ugyanakkor az esetleges ÁFA-fizetés 
kérdését vizsgálni kell. Amennyiben ÁFA 
befizetési kötelezttség terhelné az 
önkormányzatot, a következő testületi 
ülésre a témát vissza kell hozni. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,   
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 

 
31/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete Az egyes külföldi 
állampolgárok Szentgotthárdon 
tartózkodásának helyzete: című 
Előterjesztést megismerte, az abban foglalt 
megállapításokkal egyetért. A jövőre 
vonatkozóan a kérdés megoldására két 
irányt javasol. 
 
1) Felkéri a Körmendi Rendőrkapitányság 
vezetőjét, hogy a Szentgotthárdon 
tartózkodó külföldiek által okozott 
közbiztonsági problémák megoldása 
érdekében lehetőségei szerint fokozza a 
közterületi jelenlétet, a hozzá érkező 
bejelentések esetén biztosítson intézkedő 
rendőrjárőrt a helyszínre. 

 
2) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, 

hogy a márciustól üzemelő közterületi 
kamerarendszer adta lehetőségeket 
kihasználva lépjen fel különösen nagy 
súllyal a külföldiek által közterületen 
okozott jogsértések esetén 

 
3) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, 
hogy a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal, a NAV illetve az ÁNTSZ illetve 
az önkormányzat megfelelő szerveinek 
bevonásával célzott ellenőrzéseket tartson 
a Szentgotthárdon tartózkodók lakóhelyén 
is. Amennyiben szükséges ehhez 
együttműködési megállapodás kötése, 
akkor ennek koordinálását az 
önkormányzat is felvállalja. Kéri, hogy a 
lefolytatott ellenőrzésekről folyamatosan 
tájékoztassák Szentgotthárd Város 
Önkormányzatát. 

 
4) Felkéri Szentgotthárd oktatási 
intézményeinek vezetőit, hogy az 
intézményeikben előforduló, 
Szentgotthárdon tartózkodó külföldiek által 
okozott súlyosabbnak minősülő eseteket 
jelentsenek a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalnál is. 

 
5) Felkéri Szentgotthárd lakosságát, hogy 
a város utcáin őket leszólító, nekik árukat 
eladni kívánó idegenekkel ne álljanak 
szóba, tőlük ne vásároljanak, az ilyen 
tapasztalataikat haladéktalanul jelentsék a 
Rendőrőrsön vagy a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal által biztosított 
bejelentő vonalon. 

 
6) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, 
Szentgotthárd Polgármesterét és Jegyzőjét, 
hogy szervezzék meg a közterületeken 
lehetséges polgárokat érő zaklatások elleni 
fellépéshez ismeretterjesztő kiadvány 
(szórólap, stb.) készítését és terjesztését. 
Szentgotthárd Polgármestere vonja bele 
ebbe a helyi médiumok képviselőit is. 
A szórólapokon a közérdekű 
telefonszámokat - ahol bejelentést lehet 
tenni -  mindenképpen jelenjenek meg a 
kiadványvban. 
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7) Felkéri Szentgotthárd Város 
Polgármesterét, hogy vegye fel a 
kapcsolatot azokkal a szentgotthárdiakkal, 
akik a rendelkezésre álló információk 
szerint külföldiek számára lakásokat adnak 
ki, hogy egyeztessen velük arról, hogy 
ezen külföldiek elszállásolása helyett az 
önkormányzat által indítandó munkások 
elszállásolására irányuló önkormányzati 
programba kapcsolódjanak be. 

 
8) Felkéri a Közös Önkormányzati 
Hivatalt, hogy a kereskedelmi 
szálláshelyek folyamatos ellenőrzése során 
különösen nagy figyelmet fordítson a 
szálláshelyen huzamosabb ideje már ott 
tartózkodó külföldiek ellenőrzésére.  

 
9) Felkéri a Szentgotthárdi Polgárőr 
Egyesületet, hogy akár végezzen 
rendszeres ellenőrzést azokon a közterületi 
részeken, ahol a külföldiek általában 
csoportosulni szoktak. 

 
10) A gépjárműadó kivetésének 
lehetőségét meg kell vizsgálni a 
Szentgotthárdon huzamosabb ideje 
tartózkodó külföldi állampolgárok 
esetében. 

 
Határidő: valamennyi pont esetében 
folyamatos, a végrehajtásról első 
alkalommal a    
                2015. májusi ülésen szükséges. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
              Lábodi Gábor a témáért felelős 
 képviselő 

 
32/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
2015. május 5-én, a Szentgotthárdon 1944-
45-ben elrejtett és innen külföldre 
elszállított nemzeti kincsek történetének 70 
éves évfordulóján történelmi konferencia 

rendezésére kerüljön sor a témát ismerő 
előadók részvételével. 
A felmerülő költségek fedezésére kerüljön 
benyújtásra pályázat a Vas Megyei 
Közgyűlés felé. 
 
Határidő: folyamatos, költségvetés 
összeállítása: 2015. márciusi ülés 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
     Erőforrások v. 

 
33/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi a 280/2004. 
számú Képviselő-testületi 
határozattal elfogadott 
településszerkezeti tervnek a 
jogszabályi változások átvezetése, 
korábbi módosítások egységbe 
foglalása miatti módosítását és a 
városrészi egyeztetések után 
összeállított, a Képviselő-testület 
által jóváhagyott további 
módosításokkal, pontosításokkal 
való kiegészítését.   
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás 
városüzemeltetési vezető 
 

2. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  28/2007. (IX.27.) 
önkormányzati rendelettel egységes 
szerkezetbe foglalt helyi építési 
szabályzatot áttekintette, 
kezdeményezi a város teljes 
közigazgatási területére kiterjedő, 
új helyi építési szabályzat 
elkészítését.  

    
- a hatályos helyi építési 

szabályzattal 
rendelkező 
tömbterületek esetén a 
28/2007. (IX.27.) 
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önkormányzati 
rendeletbe foglalt helyi 
építési szabályzat 
előírásait egyszerűsített, 
egységesített formában, 
az egyeztetések után 
összeállított, a 
Képviselő-testület által 
jóváhagyott 
módosításokkal 
kiegészítve kell 
megfogalmazni  

 
- a hatályos helyi építési 

szabályzattal nem 
rendelkező tömbök 
esetén, az 1997.évi 
LXXVIII. törvénnyel 
hatályon kívül helyezett 
korábbi szabályozást a 
városrészi egyeztetések 
után összeállított, a 
Képviselő-testület által 
jóváhagyott 
módosításokkal 
kiegészítve kell 
megfogalmazni 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás 
városüzemeltetési vezető 

 
34/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért és támogatja, hogy 
a Kéttusa Diákolimpia Vas megyei 
döntőjét 2015. március 27-én 
Szentgotthárdon rendezzék meg, 
ehhez biztosítja a szükséges 
helyszíneket (termálfürdő 
sportmedence, várkert). 

 
2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Városüzemeltetést 
és a SZET Szentgotthárdi Kft-t, hogy 
a Várkertbe tervezett futóversenyhez 

a megfelelő körülmények biztosítása, 
az útvonal javítása, kavicsozása 
érdekében egyeztessen a verseny 
szervezőivel.  Felkéri továbbá a St. 
Gotthárd Spa & Wellnesst 
üzemeltető Gotthárd-Therm Kft-t, 
hogy az úszóversenyhez a szükséges 
feltételek biztosításával legyen a 
szervezők segítségére.  

 
Határidő: 2015. március 27. 
Felelős:   Gaál Ákos sport- és ifjúsági 
     referens 
                Dr. Simon Margit igazgató  
                Fekete Tamás Városüzemeltetési   
     vezető 
                Karsai Gábor SZET Kft.    
     igazgató 

 
35/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtson be az „Európa a 
polgárokért - Testvérváros-program” 
kiírásra. Sikeres elbírálás esetén vállalja a 
projekt előfinanszírozását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                dr. Gábor László Önk. és Térségi 
     Erőforrások v. 
                Somorjainé D. Zsuzsanna    
     pénzügyi vezető 

 
36/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, 
hogy az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0003 
azonosítószámú „Szentgotthárd térségi 
közösségi közlekedés fejlesztése” című 
pályázati projekt megvalósítása érdekében 
az MNV Zrt. tulajdonában lévő, a projekt 
megvalósításának területén található 
használaton kívüli 1.400 darab vasúti 
betonalj térítésmentesen kerüljön 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
tulajdonába. Ezzel párhuzamosan az 
Önkormányzat vállalja, hogy a vasúti 
betonaljak elszállításáról és 
felhasználásáról gondoskodik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Fekete Tamás városüzemeltetési 
     vezető 

 
37/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete  a 
földgáz energia beszerzése kapcsán  
megbízza a polgármestert, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata és 
intézményei vonatkozásában a 2015. július 
1-től 2016. október 1-ig tartó szerződéses 
időszakra jóváhagyja az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti  csatlakozási 
szándéknyilatkozat  aláírását mely szerint 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
csatlakozik  a Sourcing Hungary Kft., mint 
független energia szekértő szervezet által a 
Magyar Energia Beszerzési Közösség 
keretében csoportos energia beszerzésekre 
létrehozandó  szerveződéshez.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 
2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testüélete 
jóváhagyja az Előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti Földgáz energia 
közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló 
szerződés aláírását. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
38/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó 
önkormányzati burkolat-felújításokkal 

érintett területeket az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Az önkormányzat idei évre tervezett 
költségvetésében burkolat-felújításra 
elkülönített  keretből kerüljön 
felújításra a Tompa Mihály ill. a Váci 
Mihály utca. A keretből fennmaradó 
összegből a beadott vis maior pályázatban 
meghatározott utcák felújítása során a 
pályázatból nem finanszírozott felújítási 
munkálatok költségeit kell finanszírozni.   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 
vezető 

 
39/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 732/3 
hrsz-ú, 1281 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 tul. 
arányban az Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlant nem értékesíti. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
40/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő – testülete az önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, 
közös költség- és vízdíj hátralékáról szóló 
Beszámolót megismerte és elfogadja. 
A polgármester és a jegyző kezdje meg a 
tárgyalásokat a VASIVÍZ Zrt képviselőivel 
annak érdekében, hogy a vízdíjhátralékok 
csökkentése érdekében  az egyedi 
vízfogyasztás - mérés és elszámolás 
megtörténhessen. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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41/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő 
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti 
szentgotthárdi 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség  
havi bérleti díját  a bérleményben 
megvalósított komfortfokozat 
növekedés ellenére 2016. év 
december. 31-ig változatlanul hagyja. A 
bérleti díj komfortfokozat emelkedése 
végett történő emeléséről ezen  időpont 
előtti testületi ülésen tér vissza.  
 
Határidő: a közlésre azonnal,   
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
42/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul a 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. 
alatti, szentgotthárdi 1386/A/16 hrsz-ú 
üzlethelyiségre 2011. október 21-én 
megkötött és azóta többször módosított 
Bérleti szerződés módosításához az 
előterjesztés 3.sz. melléklete szerint. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy csak  abban az esetben írja alá a 3. 
számú melléklet szerinti 
szerződésmódosítást, ha ezzel egyidejűleg 
a Bérlők elkészítik a bérleti szerződés 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét és 
azt valamennyi bérlő már aláírta.  Felkéri a 
Bérlőket, hogy a jövőbeni módosítások 
kezdeményezésekor már a kérelem 
benyújtásakor adják be a bérleti szerződés 
tervezett módosításának- és a bérleti 
szerződésnek  az egységes szerkezetbe 
foglalt szövegtervezetét.  

   
Határidő : a közlésre azonnal, 

szerződésmódosításra 2015. március 
16. 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 

43/2015. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
            Szentgotthárd város Önkormányzatának 

képviselő-testülete megismerte az 
előterjesztést az Őr-Nyék Hagyományőrző 
és Harcművészeti Alapítvánnyal 
kapcsolatban. 
Az Alapítványt támogatandónak ítéli és 
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, 
hogy aláírja az Alapítvánnyal kötendő, az 
Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
elvi együttműködést szorgalmazó 
megállapodást.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
44/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 
Iskola és Kollégium kérelmét megismerte, 
és az intézmény 125 éves jubileumi 
rendezvénysorozatához 400.000,- Ft 
támogatást biztosít a  2015. évi 
költségvetés működési céltartalékában 
tervezett összeg terhére azzal, hogy 

- a támogatással az intézmény 
2015. december 31-ig 
számlákkal elszámol az 
Önkormányzat felé, 

- az intézmény a rendezvény 
során az Önkormányzatot 
támogatóként 
megjeleníti/feltünteti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
      Somorjainé D. Zsuzsanna 
      pénzügyi vezető 
                 dr. Gábor László, Önk. és 
      Térségi Erőforrások v. 
                 Tóthné Nagy Emese igazgató 

 
 


