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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

22/2015. (X. 01.)  Önkormányzati rendelet      3.

    a helyi adókról. 

 

23/2015. (X. 01.)  Önkormányzati rendelet      3. 
    a Szentgotthárd Város Önkormányzata  
    2015. évi költségvetéséről szóló 
    2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról. 
   

24/2015. (X. 01.)  Önkormányzati rendelet      6. 

    az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról. 

      

25/2015. (X. 01.)  Önkormányzati rendelet      6. 

    az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló  

    29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

     módosításáról. 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 
 

202/2015. (X. 01.)             Beszámoló a két ülés között történt fontosabb   7. 

    eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról 

 

203/2015. (X. 01.)             Ingatlanhasználat rendezése a  termelői piacon .   7. 

 
204/2015. (X. 01.)             Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok   8. 

    munkájáról.  

 

205/2015. (X. 01.)             Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének   8.

    végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,  

    szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív  

    hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági  

    visszajelzésekre. 

    A környezetvédelmi program felülvizsgálata.  
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206/2015. (X. 01.)             Beszámoló a közétkeztetés ellátásnak   8. 

     tapasztalatairól.  

 

207/2015. (X. 01.)             A 2. sz. felnőtt fogorvosi körzet működtetőjének  8. 

    kérelme. 

 

208/2015. (X. 01.)             A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum hétéves  8.

    továbbképzési tervének elfogadása.  

 

209/2015. (X. 01.)             Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016.   9. 

 

210/2015. (X. 01.)             Idegenforgalmi beszámoló.     9. 

  

211/2015. (X. 01.)             Integrált Településfejlesztési Koncepció elfogadása. 9. 

  

212/2015. (X. 01.)             Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács létrehozása.   10. 

  

213/2015. (X. 01.)             Műfüves labdarúgópálya működtetése,    10. 

    a szükséges beruházások áttekintése.  

 

214/2015. (X. 01.)             Változás Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési   11. 

    és Közbiztonsági Bizottsága tagságában.  

 

215/2015. (X. 01.)             Energetikai Bizottsági tagok választása.   11. 

  

216/2015. (X. 01.)             Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket    11. 

    és városrészeket támogató Alapból.  

 

217/2015. (X. 01.)             Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési   13. 

    közösséghez.  

 

218/2015. (X. 01.)             Területvásárlási kérelem ( Alessia 2004 Kft.,  13. 

     9921 Vasalja 070/1 hrsz. )  

 

219/2015. (X. 01.)             Ingatlanvásárlási kérelem (Tóth Tamás).   14. 

  

220/2015. (X. 01.)             Ingatlanvásárlási kérelem ( Haán Richárd).   14. 

  

221/2015. (X. 01.)             Lakásvásárlási kérelem ( Janiné Kiss Éva).   14. 

  

222/2015. (X. 01.)             Szentgotthárd, Széll K. tér 15 fszt. 1 . sz. alatti   15. 

    üzlethelyiség hasznosítása.  

 

223/2015. (X. 01.)             Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti    15. 

    garázs bérbeadása.  

 

224/2015. (X. 01.)             Gotthárd-Therm Kft. kérelme.     16. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete adómegállapítási joga 

keretében eljárva a helyi iparűzési adót, az 

idegenforgalmi adót és a telekadót vezeti 

be határozatlan időre. 

 

2. § A helyi iparűzési adó mértéke 

a) állandó jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység után az adóalap 2 %-a, 

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység után naptári naponként 

5.000,- Ft.  

 

3. § A helyi idegenforgalmi adó mértéke 

személyenként és megkezdett 

vendégéjszakánként: 500,- Ft. 

 

4. § (1) A telekadó mértéke  

a) vállalkozási célt szolgáló épülettel 

beépített telek esetében 2 Ft/m
2
/év, 

b) egyéb telek esetében 200 Ft/ m
2
/év. 

 

(2) Mentes a telekadó alól 

a) a magánszemély adóalany 

vonatkozásában az a telek, amelyen 

lakhatást szolgáló épület található, 

b) a magánszemély adóalany lakhatást 

szolgáló épülete elhelyezésére alkalmas 

telek, 

c) mezőgazdasági tevékenység végzésére 

szolgáló telek, 

e) az az adóalany, aki által az adott évre e 

rendelet alapján fizetendő telekadó 

mértéke nem éri el az 1000 Ft/év összeget. 

 

(3) A (2) bekezdésben megállapított 

mentesség nem alkalmazható, ha az 

adótárgy vonatkozásában az adóalany a 

vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt 

szolgál. 

 

(4) A telekadó esetében magánszemély 

lakhatását szolgáló épület: ami az ingatlan-

nyilvántartás szerint lakás, családi ház. 

 

5.§  (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján 

lép hatályba. 

 

 (2) Hatályát veszti a helyi idegenforgalmi 

adóról szóló 4/2011. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet, a telekadóról 

szóló 19/2011. (VI. 1.) önkormányzati 

rendelet és a helyi iparűzési adóról szóló 

5/1991. (XII. 15.) önkormányzati rendelet. 

 

Kihirdetve: 2015. október 1-jén 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
23/2015.(X.1.) önkormányzati rendelete 
a 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: 
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„2. A költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak főösszege, költségvetési 
egyenleg 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit
    2 287 638 
e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait
    1 678 523 
e/Ft 
 működési egyenlegét  
       609 115 
e/Ft 
 költségvetési felhalmozási 
bevételeit       916 
569 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait
    1 967 568 
e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét 
             - 1 050 999 
e/Ft 
 finanszírozási bevételeit 
       450 716 
e/Ft 
 finanszírozási kiadásait        
           8 832 
e/Ft  
 finanszírozási egyenleg 
       441 884 
e/Ft  

költségvetési bevételeit 
    3 654 923 
e/Ft 
 költségvetési kiadásait 
    3 654 923 
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  
             2 199 
023 e/Ft 

a) Intézményi működési bevételek: 
  202 666 e/Ft 
b) Önkormányzatok sajátos működési 
bevétele:    1 514 000 e/Ft 
c) Működési támogatások:  
  281 966 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek: 
  200 391 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek  
     711 
893 e/Ft 
a) Felhalmozási bevételek  
   251 211 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások  
                  1 500 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek 
   459 182 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:
           3 204.207 e/Ft 
 
 
(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 
  1 589 917 e/Ft-ot,  
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b) felhalmozási kiadások előirányzatra
  1 967 568 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására
       62 032 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 
       26 574 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:
  3 646 091 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 
      313 205 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 
előirányzata       88 957 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata 
      707 972 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra  
                 458 802 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások 
             386 668 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. 
kívülre     70 802e/Ft 
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 
            0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai 
előirányzata                    20 981 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata 
összesen: 1 589 917 e/Ft. 
 
A 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  
   1 286 756 e/Ft 
b) Felújítási kiadások   
     361 300 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások 
      319 512 e/Ft 
ebből: államháztartáson belülre 
 7 792 e/Ft 

 államháztartáson kívülre         
311 720 e/Ft  
d) Felhalmozási kiadások előirányzata 
összesen:  1 967 568 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 664 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap  1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék  1.000 e/Ft; 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
 23 910 e/Ft összegben, az alábbiak 
szerint: 
ba) működési céltartalék:  
 23 910 e/Ft, 
 
 
A (4) bekezdés ba) pontjában említett 
működési céltartalék az alábbiak szerint 
oszlik meg: 

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 
  5 411 e/Ft 
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m) Pénzmaradvány  
             7 258 e/Ft 

 
A céltartalékban tervezett 23 910 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 281 966 
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. október 1-jén 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 

16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az állatok tartásáról szóló 27/1999. 

(XII. 16.) önkormányzati rendelet 6. § 

(5) bekezdésében az „az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet” 

szövegrész helyébe az „az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat” szöveg lép. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2015. október 1-jén 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről 

szóló 

29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az állatok védelméről 

és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 49. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § Az ebek tartásáról és tartós 

megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 

31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 

a) 3. § (1) bekezdése nyitó 

szövegrészében a „Tilos ebet 

beengedni, bevinni, illetve ott 

tartani:” szövegrész helyébe a 

„Vakvezető, illetve 

mozgáskorlátozottakat segítő kutya 

kivételével tilos ebet beengedni, 

bevinni és ott tartani”; 

b) 7. § (1) bekezdésében az „a városban 

működő Kutyabarátok 

Egyesületének” szövegrész helyébe 

az „a szentgotthárdi ebrendészeti 

telep és kutyamenhely részére”; 

c) 7. § (2) bekezdésében az „a 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal” szövegrész 

helyébe az „a szentgotthárdi 

ebrendészeti telep és kutyamenhely 

üzemeltetője” 

szöveg lép. 

 

2. § Hatályát veszti a rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében az „Az a - j 

pontig felsoroltak nem vonatkoznak 

a vakvezető, az őrző- illetve 

munkakutya feladatot ellátó ebekre.”; 

b) 4. § (3) bekezdésében a „Kutyát csak 

olyan személy vezethet pórázon, aki 
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képes azt féken tartani, fizikailag 

kontrollálni.” 

szövegrész. 

 

3. § Ez a rendelet 2015. november 1. 

napján lép hatályba. 

 

Kihirdetve: 2015. október 1-jén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

202/2015. 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. 

 

 Meg kell vizsgálni, hogy a látható 
költségvetési hiány miatt milyen tervezett 

 beruházásokat  kell átütemezni 

vagy  elhalasztani.  Készüljön anyag ezzel    

            kapcsolatban a következő testületi 

ülésre ) 

 A Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület beszámolója kerüljön 

pontosításra, a  továbbiakban legyen 

feltüntetve a folyószámla ill. készpénz 

egyenlege, továbbá az is,  hogy a 

TÁVHŐ tartozás rendezve lett -e  illetve a 

továbbiakban az egyesület      

            elnökének neve pontosan legyen 

feltüntetve 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

203/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

termelői piac területén lévő Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 71/317 

tulajdoni hányadát képező szentgotthárdi 

1377/5/B és 1377/5/C hrsz-ú 

ingatlanokban az önkormányzat 

tulajdonának hasznosítására a következő 

javaslatot teszi:  

- az önkormányzat 2 üzlethelyiség 

kizárólagos önkormányzati hasznosítási 

jogát elfogadja  

 

Határidő: a közlésre azonnal, 
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Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

204/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a vállalkozó 

háziorvosok, házi gyermekorvosok és 

fogorvosok munkájáról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy a következő évi 

költségvetés tervezésekor meg kell 

vizsgálni a vállalkozó háziorvosok 

esetleges iparűzési adó alól való 

mentesítésének a lehetőségét.   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

205/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő – 

testülete a Beszámoló a város 

környezetvédelmi rendeletének 

végrehajtásáról, különös tekintettel a  

köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, 

hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. 

A környezetvédelmi program 

felülvizsgálata című testületi anyagot a 

következőkkel kiegészítve fogadja el: 

 

 a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatban legyen folyamatos a 

lakossági tájékoztatás 

 jelezzük a környezetvédelmi 

ügyekért felelős minisztériumi 

illetékes felé, hogy igény lenne a 

csomagolóanyagokon annak 

jelzésére, hogy az a 

 hulladékkezelés 

szempontjából milyen kategóriába 

tartozik. Jelezzük, hogy egy erre 

kiadott szabályozás jelentős 

segítség lenne a lakosság számára. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

206/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közétkeztetésről 

szóló beszámolót megismerte és elfogadja . 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 

                Justfood Kft. szolgáltató 

 

207/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Dr. Bedics Katalin, a 2. 

sz. felnőtt fogorvosi körzetet ellátó 

fogszakorvos kérelmét támogatja és a 

fogászati kezelőegység kézi darabjainak 

beszerzésére és beszerelésére bruttó 

266.000,- forintot, továbbá a 2-2 ajtós 

műszerszekrény beszerzésére bruttó 

170.000,- forintot biztosít a Rendelőintézet 

Szentgotthárd 2015. évi költségvetése 

terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna   

    pénzügyi vezető 

               Dr. Bedics Katalin fogorvos 

 

208/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 2014-2020-ig szóló 

továbbképzési tervét, valamint a 2015. évre 

szóló beiskolázási tervét az Előterjesztés 1. 

számú  melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :  Molnár Piroska  igazgató 
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209/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű  

felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

 

Határidő:csatlakozási nyilatkozat 

 beküldési határideje: 2015.október 

 01. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

dr. Gábor László, Önk. és Térségi 

Erőforrás v. 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 

évi fordulójában összesen 500 000 Ft 

támogatást nyújt a pályázóknak, melynek 

fedezetét a 2016. évi költségvetésben 

tervezni kell. 

 

Határidő: 2016.évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi 

vezető 

 

3. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

októberi Képviselő-testületi ülésen dönt a 

támogatni kívánt pályázók számáról és az 

egy főre jutó támogatási összegről. 

 

Határidő: 2015.októberi Képviselő-testületi 

ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

dr. Gábor László, Önk. és Térségi 

Erőforrás v. 

 

4. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

pályázatok ( a pályázatok beérkezését 

követően ) elbírálásra felkéri az 

Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságát. 

 

Határidő: az elbírálásra: 2015. novemberi 

bizottsági ülés 

Felelős: dr. Haragh László elnök 

 

5. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezi, hogy a kérelmek elbírálása 

során a pályázók legyenek kötelesek 

büntetőjogi felelősségük tudatában is 

nyilatkozni  arról, hogy a leigazoltakon 

kívül nincs más bevételi forrásuk, 

jövedelmük.. 

 

Határidő: 2015. októberi Képviselő-

testületi ülés 

Felelős: Dr. Gábor László  Önk és Térségi 

Erőforrások Vezető 

 

210/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Turisztikai 

Cselekvési Terv 2015-2017. program 

végrehajtásáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök, 

     Gotthárd-Therm igazgató 

                Kiss Éva, PKKE elnök 

Karsai Gábor SZET Kft. 

igazgató 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

 

211/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, az előterjesztés 3. 

számú mellékleteként szereplő, NYDOP-

6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú 

pályázat keretein belül elkészített Integrált 

Településfejlesztési Stratégiát elfogadja az 

eljárás lezárása érdekében. Rögzíti, hogy 
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szükségesnek tartja azon a jövőben  kisebb 

pontosítások elvégzését.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi 

     Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna    

     pénzügyi vezető 

 

212/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete fontosnak tartja és egyetért 

azzal, hogy Szentgotthárd Városban 

Ifjúsági Tanács működjön.  

 

2. Az Ifjúsági Tanács működésével 

kapcsolatos szabályzatot az 

előterjesztés melléklete szerint 

megismerte és felhatalmazza a 

Polgármestert annak aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri:  

- a Polgármestert, hogy az Ifjúsági 

Tanácsban résztvevő 

szervezeteket kérje fel tag 

delegálására. 

- az Önkormányzati Hivatalt, hogy 

működjön közre és nyújtson 

segítséget az Ifjúsági Tanács 

megalakulásához, működéséhez. 

 

4. A Képviselő-testület az Ifjúsági 

Tanácsba dr. Sütő  Ferencet delegálja. 

 

213/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

műfüves pálya és a hozzá vezető út 

viacolor járdájának kialakításához 

szükséges önrészt (bruttó) 1.467.104,- Ft 

összegben biztosítja a fejlesztési céltartalék 

( lakásépítési keret ) terhére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési 

vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

műfüves pálya karbantartásával 

kapcsolatban a karbantartási feladatok 

ellátásával a SZET Szentgotthárdi KFT-t 

bízza meg, az ehhez szükséges költségeket 

biztosítja számára. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési 

   vezető 

              Dr. Gábor László Önkormányzati 

   és Térségi Erőf. Vezető 

 

3./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy egyelőre a pálya kiadásával 

kapcsolatos összes feladatot a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal lássa el a sportcsarnok és a 

tornatermek bérbeadása kapcsán kialakult 

rend szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Fekete Tamás Városüzemeltetési 

   vezető 

 

4./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának képviselő-testülete az 

Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

bérleti díjakat eéfogadja és elrendeli, hogy 

a műfüves labdarúgó pálya bérbe adása 

ezen  díj ellenében történjen. 
A következő testületi ülésre kerüljön 

kidolgozásra egy, a szentgotthárdi 

labdarúgók számára biztosítandó 

kedvezményrendszer.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
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214/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 250/2014. számú 

határozatának 1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az illetékes 

rendőrkapitánnyal egyetértésben 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottságába a képviselő-

testület megbízatásának időtartamára az 

alábbi személyeket bízza meg: 

elnökének: Huszár Gábor polgármestert, 

tagjainak: 

• Lábodi Gábor képviselőt,  

• a Körmendi Rendőrkapitányság 

vezetőjét,  

• a Körmendi Rendőrkapitányság 

Szentgotthárdi Rendőrőrsének 

vezetőjét,  

• a Körmendi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetőjét,  

• Szentgotthárd Város  jegyzőjét, 

• Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  közbiztonsági 

referensét. 

Állandó meghívottak : 

• a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület 

vezetője,  

• Batsák Dániel kriminológus, a 

Pszichiátriai Betegek Otthona 

Szentgotthárd munkatársa,  

Eseti meghívottak (téma szerint): 

• oktatási intézmények ifjúságvédelmi 

felelősei, 

• egyéb területek szakemberei. 

 

A Képviselő-testület Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Stratégiája III. fejezetének 

6. pontját ennek megfelelően módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester, 

Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Bizottságának elnöke 

215/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd  Város  

Önkormányzatának  Képviselő-testülete  

az  Energetikai Bizottságba választja 

Karsai Gábort, a  SZET Szentgotthárdi kft 

ügyvezető igazgatóját és Zsálek László 

villamosmérnököt. Az Energetikai 

Bizottság tagjainak névsorát az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

veszi tudomásul. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési 

vezető 

 

216/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1.) Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Civil- és városrészi alap keret terhére a 

 

a.) SZEMLE Egyesület Tájidegen c. 

program megvalósítására irányuló 

kérelmét 34 000  Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2015. 

október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 november 30. 

 

b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület Őszidő program 

megrendezésére irányuló kérelmét 

85 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. október 

31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu 

Városrészi Önkormányzat 

gyermekek és idősek karácsonya 

program megrendezésére irányuló 

kérelmét 45 825 Ft-tal támogatja. A 

városrészi önkormányzatnak a 

programhoz kapcsolódó, 
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Szentgotthárd Város 

Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2015. 

december 31-ig kell a Pénzügy 

részére benyújtani. 

 

d.) Alfakör Szentgotthárd 
ismeretterjesztő előadás 

megrendezésére irányuló kérelmét 

nem  támogatja.  

 

e.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért 

Egyesület minősítő koncert 

megrendezésére irányuló kérelmét 

100 000.-Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. október 

25-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 november 30. 

 

f.) Hármashatár Baráti Kör Márton-

napi program megrendezésére 

irányuló kérelmét 50 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2015. október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

g.) Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület idősek 

napi program megrendezésére 

irányuló kérelmét 100 000 Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2015. október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

h.) Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas 

Egyesület adventi, karácsonyi 

program és óévi találkozó 

megrendezésére irányuló kérelmét 

60 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. október 

31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

i.) Szentgotthárd-Rábakethely 

Városrészi Önkormányzat 

gyermekek és idősek karácsonya, 

adventi hangverseny programok 

megrendezésére irányuló kérelmét 

225 825 Ft-tal támogatja. A 

városrészi önkormányzatnak a 

programhoz kapcsolódó, 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2015. 

december 31-ig kell a Pénzügy 

részére benyújtani. 

 

j.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület 
idősek és Mikulás napi program 

megrendezésére irányuló kérelmét 

200 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. október 

31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

k.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 
adventi, karácsonyi kézműves 

program megrendezésére irányuló 

kérelmét 30 000  Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2015. 

október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

l.) Rábafüzesért Egyesület idősek és 

Mikulás napi program 

megrendezésére irányuló kérelmét 

75 825 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. október 

31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

m.) Alapítvány Szentgotthárd 

Szakképzéséért a szakképzés 125. 

évfordulója alkalmából tartandó 

ünnepség megrendezésére irányuló 

kérelmét 140 000 Ft-tal támogatja. 
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Az összeget a Pénzügy 2015. 

október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

n.) Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület a Szentgotthárdi 

Fotóklub továbbképzésének 

támogatására irányuló kérelmét 

nem támogatja.  

 

o.) Szentgotthárdi Civil Fórum 

Harmónia Egészségvédő Kör 

egészségmegőrző program 

megrendezésére irányuló kérelmét 

80 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. október 

31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

p.) Szentgotthárdi Civil Fórum 
CISZEBAT megrendezésére, az Év 

Szentgotthárdi Civil Szervezete Díj 

pénzjutalmához és zászlórudak 

beszerzésére irányuló kérelmét 

80 000 Ft-tal támogatja. Az 

összeget a Pénzügy 2015. október 

31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

 december 31.  

 

q.) Szentgotthárdi Énekegyesület 
zene világnapi és karácsonyi 

kórushangverseny megrendezésére 

irányuló kérelmét 267 064  Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2015. október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. 

december 31.  

 

 

Határidő: A támogatási szerződések 

 megkötésére a Szabályzat 16.) 

 pontját figyelembe véve:      

azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

 pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és 

 koordinációs ügyintéző, civil 

 referens 

 

217/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  a 2016-2017. évi 

villamos energia közbeszerzése kapcsán az 

Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti  

csatlakozási szándéknyilatkozat aláírását 

jóváhagyja arról, hogy a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata csatlakozik a 

Sourcing Hungary Kft., mint független 

energia szekértő szervezet által a Magyar 

Energia Beszerzési Közösség keretében az 

energiapiaci liberalizáció kihasználása 

érdekében létrehozott csoportos energia 

beszerzési szerveződéshez. 

Egyúttal jóváhagyja az Előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti megállapodás 

aláírását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

218/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának  Képviselő-testülete 

elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 

szentgotthárdi 0284/5 hrsz-ú, 1 ha 4570 m2 

területű, kivett vízmosás, rét és szántó 

megnevezésű 1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló 

külterületi ingatlanból, a jelen Előterjesztés 

3. sz. mellékletét képező Mérőlánc Bt által 

készítet helyszínrajzon megjelölt 289 m2-

es területrész annak leválasztását, s 

belterületbe vonását követően telekhatár 

rendezéssel a szomszédos szentgotthárdi 

1653 hrszú, kivett ipartelep megnevezésű 

ingatlanhoz átcsatolásra, s az ingatlan 
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tulajdonosa, Alessia 2004 Kft. (9921 

Vasalja 070/1 hrsz.) részére értékesítésre 

kerüljön.  

Az ingatlan eladási árát a Képviselő-

testület forgalmi értékbecslés alapján a 

belterületbe vonást követő ülésen 

határozza meg.  

- A vételáron felül az értékbecslés 

költsége és a telekalakítással járó összes 

költség (változási vázrajzok 

elkészítésének költsége, belterületbe 

vonás költsége, tulajdoni lap, 

térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés 

költsége,) a kérelmező felet,  Alessia 2004 

Kft-t. (9921 Vasalja 070/1 hrsz.) terheli.  

Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő 

feladata, az ezzel járó ügyvédi és 

Földhivatali átvezetés költsége is a vevő 

felet terheli.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési 

vezető,  

 

219/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad 

ahhoz, hogy a szentgotthárdi 4904 hrsz-ú,  

5 ha 2193 m
2
 alapterületű, szántó és rét 

művelési ágú, 1/1 arányban az 

Önkormányzat tulajdonában álló belterületi 

ingatlanból a jelen Előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező helyszínrajzon ferde 

vonalazással jelölt  kb. 1200 m2-es 

területrész kiméretésre és értékesítésre 

kerüljön.  

Az ingatlan eladási árát a Képviselő-

testület a változási vázrajz elkészültét 

követő, forgalmi értékbecslés alapján 

határozza meg.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

 

 

 

220/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szentgotthárdi 

2515/2 hrsz-ú, 144 m
2
 alapterületű, 

kivett tűzoltóság megnevezésű, 1/1 

arányban az Önkormányzat tulajdonában 

álló belterületi ingatlant értékesítésre 

kijelöli. 

Az ingatlan eladási árát forgalmi 

értékbecslés alapján a következő ülésen 

határozza meg. 

Az  ingatlan értékesítéséből származó 

bevétel, ill. annak megfelelő összeg a 

Szentgotthárd-Jakabháza városrészen 

történő beruházásokra kerüljön 

felhasználásra. Elsősorban: A jakabházi 

kultúrház mellett található tároló helyiség 

bővítése céljára, a tűzoltó szerházban lévő 

eszközök tárolása céljából. Másodsorban: a 

városrészi kultúrházban mosdóhelyiség 

kialakítására. 

Az  értékbecslést követően, a forgalmi 

érték ismeretében fel kell mérni, hogy a 

településrész által kért tároló helyiség 

bővítése mekkora összeget igényel – és  

ennek ismeretében kell az értékesítés 

ügyében a következő előterjesztést 

elkészíteni.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

221/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nem járul hozzá a 

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/6. 

sz. szám alatti 1359/3/A/7 hrsz-ú, 26 m
2
 

alapterületű, 1 szobás összkomfortos lakás 

értékesítéséhez. 

 

Határidő: közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
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222/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő - testülete a Szentgotthárd, 

Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 

hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati 

tulajdonban lévő üzlethelyiséget 

bérbeadásra a helyben szokásos módon és 

országos szinten meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti 

díj: 180 000 Ft/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap 

felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. 

október 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2015. októberi testületi ülés. 

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. november 

13-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.   

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

 

 

223/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák 

F. u. 12. szám alatti, 1334/A/9 hrsz-ú, 22 

m2 alapterületű garázst bérbeadásra 

meghirdeti. Bérleti díj: havi 8.970.-

Ft/hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi 

infláció mértékével automatikusan 

emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 

3 hónap felmondási határidővel.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. 

október 15. 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) 

megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2015. októberi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon 

kell közzétenni.  

Amennyiben a fent megjelölt határidőig 

pályázat nem érkezik, úgy a garázst 

folyamatosan, változatlan feltételekkel meg 

kell hirdetni. 

 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  
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224/2015. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 100 %-os 

tulajdonában lévő  Gotthárd-Therm kft-nek 

az Önkormányzat 30 000 e/Ft tagi kölcsönt 

nyújt működésre a fejlesztési céltartalék ( 

lakásépítési keret ) terhére. 

Visszafizetés határideje: 2015. december 

31. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


