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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

15/2015. (VI. 25.) Önkormányzati rendelet       4. 
    Szentgotthárd Város Önkormányzata  
    2015. évi költségvetéséről szóló 
    2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról. 
 

16/2015. (VI. 25.) Önkormányzati rendelet       6. 
    a lakáscélú támogatásokról szóló  
    12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról.  
 
17/2015. (VI. 25.) Önkormányzati rendelet       7. 
    a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29)  
    önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
18/2015. (VI. 25.) Önkormányzati rendelet       8. 

    a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

19/2015. (VI. 25.) Önkormányzati rendelet       8. 

    Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  

    parkolási rendszerről és a fizetőparkolók  

    működésének és igénybevételének rendjéről  

    szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 

    módosításáról. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

137/2015. (VI. 25.)             Beszámoló a két ülés között történt    9. 

    fontosabb eseményekről és a lejárt  

    határidejű határozatokról.  

 

138/2015. (VI. 25.) Az Önkormányzat által fenntartott köznevelési   9. 

 intézmények beszámolója a 2014/2015-ös  

 tanév tapasztalatairól. A működtetés ésszerűsítése, 

  lehetőségek számbavétele. A feladatellátásban a  
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 KLIK-kel való együttműködés lehetőségeinek  

 vizsgálata. 
 

139/2015. (VI. 25.)  Közterület- fenntartási,-fejlesztési cselekvési terv   9. 

    felülvizsgálata. 

   
140/2015. (VI. 25.)  A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák  10. 

     és Bölcsőde ( SZEOB ) Alapító Okiratának  

    módosítása.  

 

141/2015. (VI. 25.)  Civil szervezetek által ellátott önkormányzati  10. 

     feladatok vizsgálata. 

 

142/2015. (VI. 25.)  Képviselői indítvány a településen élő ifjúság   10. 

    önkormányzati működésbe való bevonására. 

 

143/2015. (VI. 25.)  Kutyamenhely ( ebrendészeti telep ) működtetése.  10. 

 

144/2015. (VI. 25.)  A Falugondnoki Szolgálat kérelme-     11. 

    az EFI további működtetése. 

 

145/2015. (VI. 25.)  Támogatási szerződés kötése a Szentgotthárd-térvidéki  11.

    Munkások és Lelkesek Egyesületével. 

 

146/2015. (VI. 25.)  Civil keret felosztása.      11. 

 

147/2015. (VI. 25.)  Koszár Zsolt támogatási kérelme.    13. 

 

148/2015. (VI. 25.)  Skorpió Kick-Boksz SE kérelme.    13. 

 

149/2015. (VI. 25.)  Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató    13. 

    Nonprofit Kft. ( „Partium” AMI ) kérelme. 

 

150/2015. (VI. 25.)  A polgármester jubileumi jutalma.    14. 

 

151/2015. (VI. 25.)  Áramforrás kiépítése.      14. 

 

152/2015. (VI. 25.)  Az új „városközponti”  parkoló megépítésével   14. 

    kapcsolatos közlekedésszervezési kérdések,  

    fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása,  

    fizetőparkolók üzemeltetése. 

 

153/2015. (VI. 25.)  Terület eladási kérelem.     15. 

 

154/2015. (VI. 25.)  Szentgotthárd Városi Televízi ó ügye.   15. 

 

155/2015. (VI. 25.)  Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti   15. 

    üzlethelyiség hasznosítása. 

 

156/2015. (VI. 25.)  Felügyelő bizottsági tag megválasztása.   16. 
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157/2015. (VI. 25.)  Szentgotthárd város közvilágításának krszerűsítése.  16. 

 

158/2015. (VI. 25.)  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.  17. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

  
Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
15/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015.(II.26.) 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: 
 
 
1.§ A Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelete /továbbiakban: 
Rendelet/ 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„2. A költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak főösszege, költségvetési 
egyenleg 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit
    2 277 936 
e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait
    1 659 960 
e/Ft 
 működési egyenlegét  
       617 976 
e/Ft 
 költségvetési felhalmozási 
bevételeit       912 
719 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait
    1 972 579 
e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét 
             - 1 059 860 
e/Ft 
 finanszírozási bevételeit 
       450 716 
e/Ft 
 finanszírozási kiadásait        
           8 832 
e/Ft  

 finanszírozási egyenleg 
       441 884 
e/Ft  

költségvetési bevételeit 
    3 641 371 
e/Ft 
 költségvetési kiadásait 
    3 641 371 
e/Ft-ban 
 
állapítja meg.” 
 
 
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. 
§ (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  
             2 189 
321 e/Ft 
a) Intézményi működési bevételek: 
  198 541 e/Ft 
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele:    1 514 000 e/Ft 
c) Működési támogatások:  
  278 586 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
  198 194 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
     708 
043 e/Ft 
a) Felhalmozási bevételek  
   248 911 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
   0 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
   459 132 e/Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. 
igénybevét.    293 
291 e/Ft 
a) Működési c. tám. vt. államh.k. 
     88 615 e/Ft 
b) Felhalm.c. tám. vt. államh.k 
       5 905 e/Ft 
c) Felhalm. c. garancia és kezességváll.
   198 771 e/Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:
           3 190 655 e/Ft 
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(6) Költségvetési hiány belső 
finanszírozása pénzforgalom nélküli 
bevételek  450 716 e/Ft 
a) előző évek pénzmaradvány 
igénybevétele:    450 
716 e/Ft 
aa) működési pénzmaradvány 
  450 716 e/Ft, 
ab) felhalmozási pénzmaradvány 
             0 e/Ft. 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:
  450 716 e/Ft” 
 
 
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) A Képviselő-testület 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
kiadási főösszegén belül: 
 
a) működési kiadások előirányzatra 
  1 545 311 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
  1 972 579 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására
       62 032 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 
       52 617 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:
  3 632 539 e/Ft” 
 
(3) Finanszírozási kiadásokra  8 832 
e/Ft-ot 
határoz meg.” 
 
 
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő 
kiadási előirányzaton belül a kiemelt 
előirányzatok a következők: 
a) személyi juttatások előirányzata 
      310 401 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 
előirányzata       88 129 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata 
      679 616 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra  
                 446 184 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások 
            386 668 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. 
kívülre    59 516 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 
                 0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai 
előirányzata                    20 981 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata 
összesen: 1 545 311 e/Ft. 
 
Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási 
előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt 
előirányzatokat a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási 
előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 
a következők:  
a) Beruházási kiadások  
   1 297 887 e/Ft 
b) Felújítási kiadások   
      359 400 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások 
      315 292 e/Ft 
ebből: államháztartáson belülre 
 7 792 e/Ft 
 államháztartáson kívülre         
307 500 e/Ft  
d) Felhalmozási kiadások előirányzata 
összesen:  1 972 579 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 2.922 e/Ft összegben, 
melyből 
aa) a polgármester kerete 922 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap  1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék  1.000 e/Ft; 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 49 695 e/Ft összegben, az alábbiak 
szerint: 
ba) működési céltartalék:  
 49 695 e/Ft, 
 
 
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett 
működési céltartalék az alábbiak szerint 
oszlik meg: 
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a) Pályázati Alap műk.önrész 
  1 600 e/Ft 

b) TDM    
  2 000 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás 
  2 501 e/Ft 

d) PKKE rendezvénykeret 
             1 000 e/Ft 

e) Környezetvédelmi alap 
  1 000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi  
               500 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész
  1 080 e/Ft 

h) Városi rendezvény                 
                  0 e/Ft 

i) III. Béla jubileumi évfordulója
         0 e/Ft  

j) PKKE idegenforgalmi marketing
  1 000 e/Ft 

k) Bérkompenzáció  
     560 e/Ft 

l) Szociális ágazati pótlék 
  3 500 e/Ft 

m) Pénzmaradvány  
           34 954 e/Ft 

 
 (5)  A céltartalékban tervezett 49 695 e/Ft 
felhasználása a következők szerint 
történik: 

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

 
 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 
az állami költségvetésből összesen 278 586 
e/Ft állami támogatásban részesül. Az 
állami támogatásból 231 688 e/Ft nem 
kerül folyósításra.” 
 
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2015. június 25.-én 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének 16/2015. (VI.25.) 

önkormányzati rendelete a lakáscélú 

támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) 

önkormányzati  rendelet módosításáról. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az  

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő – 

testületének a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban R.) 3.§. (2) 

bekezdése a következők szerint 

módosul:  

„ 3.§ (2) A vissza nem térítendő 

támogatás összege 500.000.-Ft, melyet 

az Önkormányzat az (1) bek. a.) – d.) 

pontjaiban foglaltakat megvalósító azon 

első lakáshoz jutó számára biztosít, aki 

az ott említett formában megvalósuló 

első lakásszerzéshez legalább 3 év alatt 

visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt 

vett fel. Az Önkormányzat 3 év alatt 

évente 200e – 200e – 100e Ft-ot fizet be 

a hitelt nyújtó banknál az első lakást 

szerző támogatott hiteltörlesztési vagy 

bank számlájára. A hiteltörlesztési 

számlától eltérő bankszámlára akkor 

utalja a támogatást az Önkormányzat, 

ha az első lakáshoz jutó igazolja, hogy a 

bankkal megkötött hitelszerződés az 

szerződésben meghatározott összegtől 

eltérő mértékű vagy - ütemezésű 

törlesztést a bank szankcionálja.  Az 

első lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig 

köteles igazolni, hogy a bankhitelt már 

felvette, erről a hitelszerződést aláírta. 

Továbbá évente köteles a banktól 

igazolást bemutatni arról, hogy a 

megelőző 12 hónapban a lakáshitelt 

maradéktalanul törlesztette, valamint 

évente köteles igazolni, hogy a 

támogatással megszerzett 

lakóingatlanban állandó lakcímmel 

rendelkezik.” 

 

2.§ A R. 6.§. (1) bekezdése a következők 

szerint módosul:  
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„6.§. (1) A Támogatásra vonatkozó 

megállapodást a Városüzemeltetés 

készíti el. 

A Költségvetési csoport a megállapított 

támogatás első részletét –200e Ft-ot – a 

támogatás megállapítását követő egy év 

elteltével, a lakáshitel törlesztésének 

banki igazolása után utalja. A második 

részletet –200e Ft-ot - a támogatás 

megállapítását követő második év 

elteltével, a legutolsó 12 hónap 

lakáshitel törlesztésének banki igazolása 

alapján, a harmadik részletet a 

támogatás megállapítását követő 

harmadik év elteltével, a legutolsó 12 

hónap lakáshitel törlesztésének banki 

igazolása után utalja. Az igazolást 

mindig a támogatási szerződés 

megkötése fordulónapját követő 15 

napon belül önkormányzati felhívás 

nélkül kell bemutatni. Ennek 

elmaradása esetén az önkormányzat egy 

alkalommal hívja fel 15 napos határidő 

tűzésével a támogatott figyelmét 

kötelezettségének teljesítésére. Az 

utalásra minden esetben a banki 

igazolás határidőben történő 

bemutatását követő 8 napon belül kerül 

sor.” 

 

3.§ A R. 2015. július 01. napján lép 

hatályba. 

 

Kihirdetve: 2015. június 25.-én 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének   17/2015. 

(VI.25.) önkormányzati rendelete a 

lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet    módosításáról. 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás és az  

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§  Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban 

R.)  1.§ (2) bekezdés a) pontja a 

következők szerint módosul:   

„1.§ (2) a) Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

döntése értelmében átruházott hatáskörben 

az Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottság”(továbbiakban: Bizottság) 

gyakorolja” 

2.§ A R. 2.§ -a a következő  (4) 

bekezdéssel egészül ki:  

„ (4) Nem pályázhat önkormányzati 

tulajdonú lakás bérletére az, akinek a 

korábbi bérleti szerződése szándékos 

rongálás, vagy jelentős bérleti díj tartozás 

meg nem fizetése következtében került 

megszűntetésre és a tartozás rendezése 

érdekében nem működött együtt az 

önkormányzattal, ill. az ingatlankezelővel. 

” 

 

3.§  A R. 13.§ (1) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul:  

„13.§ (1) Lakáscsere a „minőségi csere”, 

melynek során a Rendelet 2/A és 2/B § 

szerinti lakás bérlője a bérlő 

érdekkörében felmerült okból másik 

méretű, másik komfortfokozatú, másik 

szobaszámú, vagy bármilyen egyéb ok 

miatt a  Bérlő számára kedvezőbb 

bérlakás bérlőjévé válik. A minőségi 

lakáscsere előfeltétele a Bérlő részéről 

benyújtott és a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal által 

nyilvántartásba vett ajánlat, továbbá a 

bérlemény bérleti díjának, egyéb 

tartozásainak maradéktalan 

megfizetése és ennek igazolása, 

továbbá a jelen Rendeletben a Bérlőre 

előírt kötelezettségek maradéktalan 

teljesítése. Amennyiben a bérlő, illetve 

a vele együtt lakó a bérleményben 

szándékos rongálást követett el, úgy 

abban az esetben sem jogosult 

minőségi lakáscserére. A csere a 

Bizottság döntése alapján lehetséges.” 
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4.§ A rendelet 2015. július 01. napján lép 

hatályba. 

 

Kihirdetve: 2015. június 25.-én 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének    18 /2015. 

(VI.25) önkormányzati rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 

15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az  

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének a lakbérek 

megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet  (továbbiakban R.) 

4.§. (4) bekezdésében az  elnevezések 

„Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság”-

ra módosulnak.  

 

2.§ A rendelet 2015. július 01. napján lép 

hatályba. 

 

Kihirdetve: 2015. június 25.-én 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

19/2015. /VI.25./ önkormányzati  

rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

a parkolási rendszerről és a  

fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. 

(III.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2)  bekezdése,  és a Magyarország 

Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja 

alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a parkolási 

rendszerről és a  fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének 

rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet  1. melléklete 

helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ E rendelet 2015. szeptember 01-én 

lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2015. június 25.-én 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

137/2015. 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. 

 

A Képviselő-testület felhívja  a SZET 

Szentgotthárdi  Kft. ügyvezetését, hogy  

haladéktalanul gondoskodjon üzleti terv 

készítéséről, továbbá az ügyvezetés adjon 

választ arra, hogy miképpen tervez ebben 

az évben lakást felújítani a lakbérekből 

elkülönített összegből. 

 

A gondozatlan ( kaszálatlan ) területek 

vonatkozásában történjenek intézkedések, 

melyekről az augusztusi ülésen be kell 

számolni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

138/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a SZEOB 2014/2015. 

nevelési évről szóló beszámolóját 

megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

 Kovács Tiborné, SZEOB 

igazgató 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a köznevelési intézmények 

működtetéséről szóló tájékoztatót 

megismerte jóváhagyja és az alábbi 

kiegészítésekkel hagyja jóvá: 

- a nagyobb munkálatok előtt 

pontos egyeztetések 

történjenek az érintett 

intézményvezetőkkel, 

- biztosítani kell a 

működtetésben érintett 

szervezetek – karbantartók, 

étkeztetést biztosító 

szolgáltató, városüzemeltetés, 

karbantartók – időszakos 

egyeztetési lehetőségét, 

- a nagyobb felújítási munkákat 

1 évre előre, a költségvetés 

összeállítása előtt kell 

felmérni és összeállítani,  

- negyedévenkénti közös 

bejárásokon ellenőrizze a 

városüzemeltetés, a SZET 

KFT és az intézmény vezetője 

az adott intézmény aktuális 

karbantartási igényeit, 

- kerüljön sor a működtetői és 

fenntartói oldalról 

rendelkezésre álló 

közfoglalkoztatott kapacitás 

egyeztetésére. 

 
3. A pályázatokon való indulást 

szorgalmazni kell, és információkat 

kell kérni az intézmények 

vezetőitől aról, hogy eddig milyen 

pályázatokon indultak és esetleg 

milyenen nyertek – ezekről a 

Képviselő-testület kapjon egy 

összesítő táblázatot. 

 

Határidő:  2015. augusztus15. 

Felelős   : Dr. Gábor László Önkorm. és 

Térségi Erőforr. Vezető 

 

 

139/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának Közterület - 

fenntartási-, és -fejlesztési cselekvési 
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terve 2014 – 2019.” dokumentum 2015. 

évi felülvizsgálatát az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti megismerte, a 

Beszámoló Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Közterület-fenntartási- 

és -fejlesztési Cselekvési Tervének (2014 – 

2019.)  megvalósulásáról c. dokumentumot 

az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint 

megismerte, mindkét dokumentumot 

elfogadja. 

 

 Kerüljön be a kiemelt zöldterületek 
közé a Brenner János tér.  

 Fokozott figyelmet kell fordítani a 

jövőben az intézmények 

környezetére, udvarára, és az ottani 

zöldterületekre  

 a SZET Szentgotthárdi Kft mutassa 
ki tételesen, hogy mennyibe kerül a 

területek gondozása  

 városrészeken is legyen virágosítás 
a ligeti játszótér elkerítése ( sövény 

vagy kerítés )    

 a volt strandterület  rehabilitációját 

el kellene kezdeni    
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

140/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés 2. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Kovács Tiborné igazgató 

 

 

 

 

141/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a „Civil szervezetek 

által ellátott önkormányzati feladatok 

vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési 

jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs 

 Zsolt – jegyző 

 

142/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Szentgotthárd 

városában az ifjúsági önkormányzat 

megalakítását nem támogatja. 

Ugyanakkor az ifjúsági koncepcióan 

elfogadott elvek alapján, a koncepcióban 

megfogalmazott keretek között Ifjúsági 

Tanács létrehozását javasolja. A részleteit 

ki kell dolgozni és  atestület elé kell hozni.  

 

Határidő: 2015. szeptemberi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Gábor László Önkorm. és 

 Térségi Erőforr. Vez. 

 

143/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a kialakított, 

ebek elhelyezésére szolgáló telep SZET 

Szentgotthárdi kft általi működtetésével és 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

megállapodások aláírására.  A 2016. évi 

költségvetésben a létesítmény költségeit 

főképp a 2015. évi tényadatok ismeretében 

tervezni kell.  

Gondoskodni  kell a területen árnyékot adó 

növényzet telepítéséről. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 



XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. JÚNIUS 25. 

 11 

144/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési 

Iroda 2015. szeptember 01. időponttól való 

működtetésével kapcsolatban a 

Falugondnoki Szolgálat 1. számú melléklet 

szerinti levelében foglaltakkal nem ért 

egyet. Az elképzelés nincs összhangban az 

eredeti megállapodásban vállaltakkal. A 

Képviselő-testület nem zárkózik el attól, 

hogy a Megállapodás bizonyos pontjainak 

módosításáról tárgyalások kezdődjenek, de 

csak  más megfelelő megoldási javaslat 

felvázolása esetén.  

A Falugondnoki Szolgálat által 

felvetettekhez képest azt a megoldást tudja 

elfogadni, hogy a Falugondnoki Szolgálat  

munkatársa Szentgotthárdon, az EFI 

irodában végezze tevékenységét a jövőben, 

és ennek a munkatársnak rendelkeznie kell 

a megfelelő szakirányú végzettséggel. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 

145/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő - 

testülete egyetért a Szentgotthárd  

Város Önkormányzattól feladatokat 

átvállaló Szentgotthárd-térvidéki 

Munkások és Lelkesek 

Egyesületével való támogatási 

szerződés megkötésével a Zsida 

városrészen lévő  önkormányzati 

tulajdonú sportpálya kaszálására –  

50.000 Ft támogatási  összeg 

ellenében. 

Felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozatnak megfelelő 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, a 

támogatási szerződés 

aláírására:2015. július 15. 

                 utalásra  azonnal, illetve a 

beszámoló letétbe helyezése. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

146/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Civil- és városrészi alap keret terhére a 

 

a.) Szentgotthárd VSE 

Tekeszakosztály I. Könye Róbert 

Emlékverseny megrendezéséhre 

irányuló kérelmét 27 640 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2014. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

augusztus 15.  

 

b.) Magyar Vöröskereszt Területi 

Szervezete elsősegély verseny 

megrendezésére irányuló kérelmét 

126 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. 

augusztus 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

október 15.  

 

c.) SZEMLE Egyesület Fodor-

Lengyel Zoltán kiállításának 

megszervezésére irányuló kérelmét  

66 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. július 

15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

augusztus 15.  

 

d.) Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesülete a patronál 

gyerekek részére játékos, vizes 

sportprogram szervezésére irányuló 

kérelmét 50 000  Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2015. 

augusztus 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  
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Elszámolási határidő: 2015. 

október 15.  

 

e.) Szentgotthárd-Máriaújfalu 

Városrészi Önkormányzat 

városrészi nap szervezésére 

irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal 

támogatja. A városrészi 

önkormányzatnak a programhoz 

kapcsolódó, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2015. 

augusztus 31-ig kell a Pénzügy 

részére benyújtani. 

 

f.) Szentgotthárd-Zsida-Zsidahegy 

Városrészi Önkormányzat 

városrészi nap szervezésére 

irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal 

támogatja. A városrészi 

önkormányzatnak a programhoz 

kapcsolódó, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2015. 

augusztus 31-ig kell a Pénzügy 

részére benyújtani. 

 

g.) Alfakör Szentgotthárd ezoterikus 

témájú előadás szervezésére 

irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2015. szeptember 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

október 31.  

 

h.) Szentgotthárdi Kerékpáros 

Egyesület Duna Kerékpártúra 

szervezésére irányuló kérelmét 

nem  támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2015. július 15-ig átutalja 

a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

augusztus 31.  

 

i.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért 

Egyesület utazási költségekre 

irányuló kérelmét 200 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2015. július 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

október 31.  

 

j.) Magyarországi Szlovének 

Egyesülete nemzetközi 

művésztelep szervezésére irányuló 

kérelmét 1 000 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2015. július 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

szeptember 30.  

 

k.) Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány nyári művészeti tábor 

szervezésére irányuló kérelmét 200 

000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2015. július 31-ig átutalja 

a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

szeptember 15.  

 

l.) Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Nemzeti Fesztivál 

szervezésére irányuló kérelmét 150 

000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2015. augusztus 31-ig 

átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

október 15.  

 

m.) Szentgotthárd-Rábatótfalu 

Városrészi Önkormányzat 

városrészi nap szervezésére 

irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal 

támogatja. A városrészi 

önkormányzatnak a programhoz 

kapcsolódó, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2014. 

augusztus 31-ig kell a Pénzügy 

részére benyújtani. 

 

n.) Római Katolikus Plébánia nyári 

hittantábor szervezésére irányuló 

kérelmét 200 000 Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2015. július 
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15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

augusztus 15.  

Az Önkormányzat támogatási 

szerződést köt a támogatottal, aki 

az abban foglaltak szerint köteles 

tételesen elszámolni a támogatás 

összegével. 

 

o.) Szentgotthárdi Evangélikus 

Egyházközség Gyülekezeti Nap 

szervezésére irányuló kérelmét 60 

000 Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2015. augusztus 31-ig 

átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 október 31.  

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Civil szervezeteket és városrészeket 

támogató alap szabályzatát az alábbi 

alponttal egészíti ki:   

„5.1. Az Alap mindenkori 

maradványösszege a következő évi keretbe 

kerül át úgy, hogy azt egyenlő részben kell 

felosztani a hét városrészi önkormányzat 

között. A városrészek évi 200.000,- Ft-os 

kerete ezzel az összeggel növekedik”.  

 

Határidő: - támogatási szerződések 

 megkötésére a Szabályzat 16.) 

 pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

                - a 2.) pont vonatkozásában a 

 közlésre azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

 pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, 

 civil referens 

 

 

 

 

147/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Koszár Zsolt kérelmét 

támogatja és a tartalék keret terhére 

250.000,- Ft támogatást biztosít a Synergy 

Fitness Szentgotthárd SE számára, mely 

összeget Koszár Zsolt felkészüléséhez kell 

felhasználni, azzal, hogy a támogatással 

köteles elszámolni az Önkormányzat felé, 

továbbá az Önkormányzatot a 

rendelkezésére álló felületein / csatornákon 

támogatóként megjeleníti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

 referens 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna 

 pénzügyi vezető 
 

 

148/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Skorpió Kick-Box 

SE kérelmét támogatja és a tartalék terhére 

200 000 Ft támogatást biztosít Tóth Bence 

és Kulcsár Márió 2015. évi utánpótlás 

Európa Bajnokságon való részvételéhez 

azzal, hogy a támogatással köteles 

elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá 

az Önkormányzatot a rendelkezésére álló 

felületeken / csatornákon támogatóként 

megjeleníti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

 referens 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna 

 pénzügyi vezető 
 

149/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és 

Kulturális  Szolgáltató fenntartásában 

működő „Partium” AMI intézmény tanulói 
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számára 2015. július 14-26. közötti 

szervezett szőcei néptáncos szaktábor    

támogatására 150 000 Ft összeget biztosít a 

2015. évi költségvetés tartalék terhére. 

A támogatási összegről a támogatott 

számlákkal  legkésőbb 2015. december 31-

ig köteles elszámolni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna  

     pénzügyi vezető 

 

150/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2011.évi CXCIX. 

törvény 150. § (2) bekezdés a) pontjában 

és  (3) bekezdésben biztosított jogkörében 

eljárva megállapítja, hogy Huszár Gábor  

polgármester a 30 éves jubileumi jutalomra 

jogosító idővel 2015. augusztus 16-án 

rendelkezik. Huszár Gábor  polgármester  

részére 2015.  augusztus 16. napi hatállyal   

három havi illetményének megfelelő 

összegű, bruttó 1.346.100- Ft , azaz 

egymillió- háromszáznegyvenhatezer- 

egyszáz  forint összegű jubileumi jutalmat 

állapít meg. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Szentgotthárdi Közös  

Önkormányzati Hivatal  pénzügyi 

vezetőjét, hogy a megállapított jubileumi 

jutalom 2015. augusztus 16. napján történő 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő:  2015. augusztus 16. 

Felelős : Somorjainé Doncsecz 

Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

151/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a  Várkert szabadtéri 

színpad és öltözőhelyiség, a Kolostorépület 

keleti oldala, a Refektórium, továbbá a 

Széll Kálmán téri  szabadtéri rendezvények 

állandó áramellátásának biztosításához 

szükséges fejlesztések kiépítésére 

1.700.000,- forintot biztosít a 2015. évi 

költségvetési  tartalék terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna   

     pénzügyi vezető 

                Virányi Balázs SZET    

      Szentgotthárdi KFT energetikus 

 

152/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd 24. hrsz.-ú ingatlanon 

kialakított új várkerti parkoló 

összekötésével a Szentgotthárd 35. hrsz.-ú 

ingatlanon (ÁFÉSZ parkoló), illetve a 

Szentgotthárd 32. hrsz.-ú ingatlanon 

(Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21. számú 

ingatlan udvarán) lévő parkolók felé. A 

parkolók összekötésénél a forgalom a 

Szentgotthárd 35. hrsz.-ú ingatlannál a 

Kossuth L. utca irányába, a Szentgotthárd 

32. hrsz.-ú ingatlannál pedig az új parkoló 

irányába haladhat.  

 

Határidő: az új parkoló forgalomba-

helyezésétől számított 15 napon belül 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a 

Szentgotthárd 27. hrsz.-ú ingatlanon (Széll 

Kálmán téri szökőkút mellett) lévő úton a 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. 

kapualjtól induló szakaszán behajtási 

tilalom elrendelésével – „kivéve áru ki-, 

berakodás, illetve Széll K. tér 13-17. 

garázsaihoz” kiegészítő táblával ellátott 

tábla kihelyezésével.  Az út mellett lévő 

üzletek áruszállító gépjárművein kívül 

behajtási lehetőség csak az út melletti 

lakóingatlanok garázsaiba történő behajtás 

esetében lehetséges.  

 

Határidő: 2015. augusztus 01. 
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Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a fizető parkolókat 

üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft. 

parkolójegykiadó automaták cseréjével 

kapcsolatos kérelmével kapcsolatban az 

alábbiakat határozza meg: szükségesnek 

látja 3 db parkoló automata azonnali 

üzembe állítását. Ennek során meg kell 

vizsgálni a bérlés és a megvásárlás 

lehetőségét is.   

 

Határidő: 2015. szeptember 01. 

Felelős: Karsai Gábor ügyvezető 

             Fekete Tamás Városüzemeltetési 

Vezető 

 

4. A mobilparkolással , az időintervallumos 

parkolással és a zónákkal kapcsolatos 

kérdések miatt a Fizető parkolásról szóló 

önkormányzati rendeletet ismét 

módosításra kell előterjeszteni az  

augusztusi ülésre. 

 

Határidő: 2015. augusztusi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

153/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-testülete 

elviekben egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat a Szentgotthárd-

Rábakethely városrészen új nyílt 

csapadékvíz-elvezető árok megépítése 

érdekében a szentgotthárdi 090/16. hrsz.-ú 

rét művelésű ágú 4319 m
2
 alapterületű, a 

szentgotthárdi 090/65. hrsz.-ú rét művelési 

ágú 3444 m
2
 alapterületű, a szentgotthárdi 

090/19. hrsz.-ú rét művelési ágú 716 m
2
 

alapterületű és szentgotthárdi 090/18. 

hrsz.-ú rét művelési ágú 568 m
2
 

alapterületű ingatlanokat megvásárolja.  

Az ingatlanok eladók részére megajánlott 

vételárát a Képviselő-testület forgalmi 

értékbecslés alapján a következő ülésen 

határozza meg.  

 

Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban: 

értékbecslés a következő ülés 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

154/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező, 9970 

Szentgotthárd, Széll K. tér 6. sz. alatti, 

1373.hrsz-ú ingatlanon lévő épület I. 

emeletén található összesen 162 m
2
 

hasznos alapterületű helyiségekre 

vonatkozó, jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és Szentgotthárd Városi 

Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit 

Kft. közt létrejövő Bérleti szerződés 

megkötéséhez az alábbi módosításokkal 

járul hozzá, a KFT. képviseletét ellátó Dr. 

Jójárt Ágnes Szilvia javaslata –jelen 

előterjesztés 5. sz. melléklete- alapján: 

A bérleti szerződés:  

- 3. pontjában a helyiség bérleti díját, havi 

nettó 210.600.-Ft nem módosítja . 

A szerződés 3. pontjában a bérleti díj 

összege az eredeti javaslat szerinti marad, 

amiből 2015. január 1-től az év végéig 

ténylegesen havi 150 000 Ft-ot kell 

megfizetni arra tekintettel, hogy a Városi 

Televízió a kommunikáció területén az 

önkormányzattal együttműködik. 

 

- 6. pontjának módosítást jóváhagyja . 

- 9. pontjának módosítást nem hagyja jóvá  

- 11. pontjának módosítást nem hagyja 

jóvá  
 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester, 

Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

 

155/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete a Szentgotthárd, 

Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 
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hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati 

tulajdonban lévő üzlethelyiséget 

bérbeadásra országos médiumokban 

hirdeti meg. 

A pályázatra a kiinduló minimum 

bérleti díj 180 000 - Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 

hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. 

augusztus  4. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2015. augusztusi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó 

szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó 

kereskedelmi tevékenység folytatható.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a 

helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő 

javára dönt és különösen súlyozott a 

döntés során a bérleményben folytatni 

kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a 

legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés 

nem valósul meg, úgy a soron következő 

ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri 

a meghirdetett minimum közölt bérleti 

díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig 

megfelel a döntéshozó által megjelölt 

kritériumoknak. A bérleti ajánlatot 

forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció 

mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi 

bérleti díjnak megfelelő óvadék 

megfizetését is a bérleti szerződés 

megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. 

számára nem megfelelő tevékenységi kört 

tartalmazó pályázat  esetén új pályázatot 

írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és 

értéknövelő beruházásokat végez az által 

bérbe vett üzlethelyiségben és azt az 

Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, 

akkor annak értéke egészben, vagy részben 

a bérleti díjba beszámításra kerül. 

  

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete elrendeli, hogy 

sikertelen pályázat esetén 2015. 

szeptember 16-ig változatlan feltételekkel, 

értelemszerűen új beadási és elbírálási 

határidő megadásával újból meg kell 

hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor 

szeptemberben az 1. pontban körülírt 

üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület 

elé kell terjeszteni.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

156/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a Gotthárd-Therm  

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 

Bizottságának tagjává választja Varga 

Ervin 9762 Tanakajd, Petőfi S.u.3.sz.  

alatti lakost  2015. június 25-vel  2020. 

június 25-ig .  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

157/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert az ENERIN kft-vel a 

közvilágítási hálózat korszerűsítésére 

irányuló tárgyalások lefolytatására és a 

szükséges szerződések aláírására azzal, 

hogy a végleges megvalósításra csak a 

tervek ismeretében új testületi döntésselk 

kerül sor – és abban az esetben, ha az 

önkormányzat mégsem dönt a 

megvalósítás mellett vagy ha az előkészítés 

költségei a pályázatban nem lesznek 

elszámolhatók, a felmerült költségeket nem 

fogja megfizetni. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető  
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158/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2015. évi 

közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás keretében a szentgotthárdi 

színház fejlesztésére nyújt be pályázatot az 

előterjesztésben meghatározottak szerint. 

A szükséges saját forrást 200.000,- Ft 

összegben biztosítja az Önkormányzat 

2015. évi költségvetése terhére. 

 

Határidő: pályázat benyújtására: 2015. 

      június 29. 

Felelős:   Somorjainé D. Zsuzsanna   

     pénzügyi vezető 

                dr. Gábor László, Önk. és   

     Térségi Erőforrások v. 
 


