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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
48/2018. (III. 29.)

Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv
megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai
Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről,
tájékoztatás az Egyesület 2018. évi munkatervéről.

49/2018. (III. 29.)

Az Önkormányzat és a civil szervezetek
3.
együttműködése – beszámoló a 2017. évi munkáról,
tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek
a 2018. évben. 2018. évi cselekvési terv, valamint a Civil
szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és
pályázati kiírásának elfogadása.

50/2018. (III. 29.)

A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon.
4.
Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi
gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő program áttekintése és a
foglalkoztatottság helyzete Szentgotthárdon.

51/2018. (III. 29.)

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018. évi
kiegészített munkatervéről.

4.

52/2018. (III. 29.)

A személyes gondoskodást nyújtó ( szociális )
ellátások 2018. évi díjai.

4.

53/2018. (III. 29.)

Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas
Bölcsődéjében.

5.

54/2018. (III. 29.)

SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése
iránti kérelem.

5.

55/2018. (III. 29.)

SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely
betöltése iránti kérelem.

6.

56/2018. (III. 29.)

A 2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása.

6.

57/2018. (III. 29.)

Utóellenőrzés a 2016. évi ellenőrzésekből.

6.

3.

XV. ÉVFOLYAM

6. SZÁM
2
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Városrészi közterületfenntartásénak és klubhelyiségek
fenntartásának
Támogatási szerződései.

6.

59/2018. (III. 29.)

Lőrincz Miklós támogatási kérelme könykiadáshoz.

7.

60/2018. (III. 29.)

Hungarikus Szövetség.

7.

61/2018. (III. 29.)

Közbiztonság javítása Szentgotthárdon.

8.

62/2018. (III. 29.)

Pályázati lehetőség a zsidó temető rekonstrukciójának
támogatására.

8.

63/2018. (III. 29.)

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata.

8.

64/2018. (III. 29.)

TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosító számú,
„Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon”című projekthez kapcsolódóan
autóbuszöböl áthelyezéséhez szükséges ingatlanok
tulajdonjogának rendezés.

8.

58/2018. (III. 29.)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
48/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2017. évi
beszámolóját az Előterjesztés 1. és
2. sz. melléklete szerint megismerte
és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Simon Margit elnök

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület 2018. évi
munkatervét az Előterjesztés 3. sz.
melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a
2018 évi támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit elnök

3.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Szentgotthárd
Város
Turisztikai Cselekvési Terv 20182020 dokumentumot az Előterjesztés
4. sz. melléklete szerint de az alábbi
kiegészítéssel fogadja el:
a cselekvési tervben kiemelten
szerepeljen a vízi turizmus, a vallási
turizmus, ill. az örökségturizmus.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
megvalósításra: az érintett
szervezetek vezetői

2018. MÁRCIUS 29.

49/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Önkormányzat és a
civil
szervezetek
együttműködéséről,
az
ezzel
kapcsolatban végzett 2017. évi
munkáról,
megszerzett
tapasztalatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta
külkapcsolati és koordinációs
ügyintéző, civil referens
2. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Önkormányzat és a
Szentgotthárdi Civil Fórum közös
éves cselekvési programtervét az
Előterjesztés 2. számú melléklete
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati
és koordinációs ügyintéző,
civil referens
Cziráky László elnök
3. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Civil Alap felosztásának
az
Előterjesztés
5.
sz.
mellékletében foglalt Szabályzatát
elfogadja azzal, hogy a Szabályzat
3. pontjából
a következők
kerüljenek ki: „Indokolt esetben
ettől el lehet térni, és támogatható
az a pályázat is, amely más
megvalósítási
időszakra
vonatkozik. Ezeket a kérelmeket,
indokoltságukat az előterjesztésben
kell részletezni és alátámasztani.
Határidő: azonnal
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Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati
és koordinációs ügyintéző,
civil referens
Civil szervezetek vezetői
Településrészi
önkormányzatok elnökei
4. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Előterjesztés 6. számú
mellékletében található Pályázati
kiírást elfogadja , azzal hogy a 3.
ill. 5. pontjából
a következők
kerüljenek ki: „a Szabályzat
értelmében különösen indokolt
esetben lehet csak ettől eltérni ;
- egyúttal a 7. számú mellékletben
található Támogatásigénylő lapok
tartalmát jóváhagyja, mint a Civil
Alapból történő támogatás igénylés
feltételét azzal, hogy a benne
foglalt tájékoztatót elbírálási
időszakonként aktualizálni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati
és koordinációs ügyintéző,
civil referens
50/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „A munkanélküliség
helyzete Szentgotthárdon.
Gazdaságfejlesztési program
megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési,
gazdaságélénkítő program áttekintése és a
foglalkoztatottság helyzete
Szentgotthárdon című előterjesztést a
következő kiegészítésekkel fogadja el:
 meg
kell
vizsgálni
az
önkormányzat
lehetséges
szerepvállalását a mezőgazdasági
fejlesztés vonatkozásában a helyi
adottságok figyelembevételével
 a MURABA ETT-nek is éllovasnak
kell lennie a gazdaságélénkítésben.

2018. MÁRCIUS 29.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
51/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület 2018. évi kiegészített
munkatervét, az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint megismerte és
jóváhagyja.
Felkéri az Egyesület elnökét a
munkatervben megfogalmazott feladatok
végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Károly Andrea Júlia elnök
52/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások
2018. évi díjára vonatkozó javaslatokat az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint
megismerte és egyetért azzal, hogy - a
fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának egyező véleménye esetén – a
mellékletben meghatározott térítési díjak
kerüljenek rendeletbe foglalásra.
Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy
azon önkormányzatok ellen, amelyek a
szerződés értelmében nem teljesítik
pénzügyi kötelezettségeiket, Szentgotthárd
Város Önkormányzatai milyen
szankciókkal élhet.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra:
2018. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/
polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi
Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető
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Dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető

53/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. évben a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegység
által a gyermekek számára biztosított
napközbeni ellátás tekintetében a
fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács számára az alábbiakat
javasolja elfogadásra:
1.012,- Ft/nap/gyermek
szolgáltatási önköltséget határozzon
meg azzal, hogy:
- ténylegesen az Előterjesztés 2.
számú mellékletében foglaltak
szerinti intézményi térítési díjat
és kedvezményeket alkalmazzák
2018. május 01. időponttól,
- a személyi térítési díj
megállapításának alapját továbbra
is a munkáltatói igazolás (nettó
jövedelem feltüntetés) és a
lakásfenntartási költségeket igazoló
bizonylatok képezzék,
a
2017.
évben
befolyt
gondozási díjat 2018-ban is az
intézmény
költségvetésébe
javasolja beépíteni, melyből
továbbra is az intézmény
fenntartását,
a
szükséges
karbantartási/felújítási
munkákat, eseti beszerzéseket
kell finanszírozni (a bölcsődei
nevelés-gondozás
szakmai
szabályai c. dokumentumban
minimális
felszerelésként
előírtak alapján).

Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor, polgármester /
elnök
Varjuné Molnár Katalin igazgató

2018. MÁRCIUS 29.

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
1.)
pontban
meghatározottakat azzal fogadja el,
hogy - a fenntartó Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati Társulás
döntését követően – a gyermekek
napközbeni ellátásának intézményi
térítési díját és a hozzá tartozó
kedvezményeket-mentességeket
a
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének gyermekek
védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.)
önkormányzati
rendeletében
is
szabályozni szükséges.
Határidő: azonnal, rendeletbe
foglalásra: 2018. áprilisi testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor,
polgármester / elnök
Dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.
54/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
kérelmét megismerte és javasolja a
fenntartó Társulási Tanácsnak, járuljon
hozzá ahhoz, hogy 2018. szeptember 1.
időponttal megüresedő intézményegységvezetői álláshelyet 2018. december 31.
időpontig helyettesítő álláshelyen, 2019.
január 1. időponttól pedig a megüresedett
álláshelyen határozatlan időre betöltse.
Egyben engedélyezi és felkéri az Igazgatót,
hogy a magasabb vezetői megbízás
meghirdetését a jogszabályi előírásoknak
megfelelően tegye meg.
Határidő : azonnal
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Felelős : Huszár Gábor polgármester/
elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB
igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető

2018. MÁRCIUS 29.

1-4. sz. melléklet) megismerte, az abban
leírtakat elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt –
jegyző

55/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:

58/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
kérelmét megismerte és javasolja a
fenntartó Társulási Tanácsnak, járuljon
hozzá ahhoz, hogy a SZEOB Tótágas
Bölcsőde intézményében a 2018. március
31. időponttal megüresedő álláshelyet
haladéktalanul betölthesse.

1.) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő - testülete
egyetért a Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a tőle feladatokat
átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való
támogatási szerződések megkötésével és
felhatalmazza a polgármestert a jelen
határozatban foglaltak szerinti
szerződések megkötésére a következők
szerint:
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése
kapcsán:

Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester/
elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB
igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna
pénzügyi vezető
56/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018.
évi módosított belső ellenőrzési tervét az
Előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Kern Henrietta – mb. belső
ellenőr
57/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Utóellenőrzések a
2016. évi ellenőrzésekből” elnevezésű
belső ellenőrzési jelentéseket (Előterjesztés

1.1.1. - Megállapodás a jakabházi
városrészben lévő közterületek rendben
tartására és a szeméthulladék egyszeri
összegyűjtésére továbbá a jakabházi lezárt
temető kaszálására a Jakabházi
Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesülettel 190.000 Ft összegben,
1.1.2. - Támogatási szerződés a
rábafüzesi városrészen kaszálásra a
Szentgotthárd-Rábafüzes Német
Nemzetiségi Önkormányzattal 40.000 Ft
összegben, és a Horgász Egyesülettel
6.000 Ft összegben,
1.1.3. - Megállapodás a máriaujfalui
városrészen lévő közterületek rendben
tartására és a takarítási és hulladék
összegyűjtési feladatok folyamatos
ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel
167.000 Ft összegben,
1.1.4. - Támogatási szerződés a farkasfai
városrészen kaszálásra a Farkasfa
Jövőjéért Egyesülettel 80.000 Ft.
összegben,
1.1.5. - Támogatási szerződés a zsidai
városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel 105.000 Ft
összegben.
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1.2.) A támogatások fedezete a 2018. évi
költségvetésben az eseti kaszálás,
zöldterület
kezelésének illetve a települési hulladék
vegyes begyűjtése , szállításának kerete.
2.1.) A városrészi klubok működtetése
kapcsán
Szentgotthárd város Önkormányzatának
képviselő – testülete a városrészi klubok
működtetéséhez a megállapodások
következő szervezetekkel való
megkötéséhez járul hozzá:
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére
a Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző
Egyesület,
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében
:Máriaujfaluért Egyesület,
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a
Farkasfa Jövőjéért Egyesület,
- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében
Rábafüzesért Egyesület,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft
ellenében.
2.2.) A megállapodások fedezete a 2018.
évi költségvetésben közművelődési
tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok)
kerete.
2.) Szentgotthárd város bevezető útjai
környezetében az elszórt hulladék
összegyűjtése kapcsán
- támogatás a Szentgotthárd, Árpád út
végétől Apátistvánfalva irányába a volt
folyékony hulladék lerakó telepig - ŐrNyék hagyományőrző Alapítvány részére
50.000.- Ft mértékben.
3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának
képviselő – testülete felhatalmazza a
polgármestert a testületi határozatnak
megfelelő szerződés aláírására.

2018. MÁRCIUS 29.

Határidő: a közlésre azonnal, a támogatási
szerződés aláírására:2018.
április 15.
utalásra azonnal, illetve a
beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
59/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Lőrinc Miklós ( 9970
Szentgotthárd, Hunyadi út 3. ) kérelmét
NEM tudja támogatni pénzügyi fedezet
hiányában.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Dr. Gábor László Önk. és
Térségi Erőforrás vezető
60/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal., hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a
Hungarikum Szövetséggel partnerségi
kapcsolatot alakítson ki. A Képviselő –
testület egyetért az Előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti
keretmegállapodásban foglaltakkal azzal a
kitétellel, hogy a partnerség keretében
Szentgotthárd város önkormányzata
költségvetési helyzetére tekintettel anyagi
támogatást nem tud nyújtani. A Képviselő
– testület Huszár Gábort olyan tartalmú
megállapodás aláírására hatalmazza fel,
amelyben Szentgotthárd Város
Önkormányzatának támogatási összeg
befizetési kötelezettsége nem szerepel,
vagy azt nem költségvetési forrásból tudja
előteremteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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61/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:

2018. MÁRCIUS 29.

Határidő: a pályázat benyújtására:
2018. április 13.; a közlésre azonnal.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és
Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi közbiztonság
javításának támogatása címén kapott
300 000 Ft-ot támogatási szerződés alapján
a Szentgotthárdi Polgárőrség
rendelkezésére bocsátja. A Képviselő –
testület felhatalmazza a polgármestert a
Támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződésben említendő, a
Polgárőr Egyesülettől elvárt feladatok: az
oktatási – nevelési intézmények közelében
a közlekedés biztonságának elősegítése;
szentgotthárdi nagyobb számú résztvevőt
vonzó rendezvények rendjének biztosítása;
Szentgotthárd éjszakai nyugalmának
biztosítása érdekében szükséges közterületi
jelenlét. A támogatás felhasználás
határideje: 2018. június 30. Elszámolás
önkormányzat felé: 2018. július 15.

1./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd
Város
Önkormányzat
tulajdonában lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségeknek, valamint a
vagyonrendelet
és
a
közterület
használatról szóló rendelet hatálya alá
nem tartozó szerződésekkel érintett
területek bérleti díját 2018. május 01.
napjától a KSH által közölt inflációs
rátának
megfelelő
mértéknek
megfelelően 2,4%-kal megemeli.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

62/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata
pályázatot
nyújtson
be
a
Magyarországi
Zsidó
Örökség
Közalapítvány pályázati felhívására a
szentgotthárdi
Zsidó
temető
rekonstrukciója
tárgyában
az
előterjesztésben
meghatározottak
szerint.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
vállalja, hogy az 1. pontban
meghatározott pályázati projekt
pozitív elbírálása esetén minimum 10
éven keresztül ellátja a Felhívás
keretében nyújtott támogatásból
felújított szentgotthárdi Zsidó temető
fenntartását és gondozását.

63/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:

64/2018. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a
szentgotthárdi 138. hrsz.-ú kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű 2898
m2 alapterületű ingatlanból legfeljebb 130
m2 terület 1.040.000,- Ft vételáron történő
megvásárláshoz a TOP-3.1.1-15-VS12016-00011 azonosító számú,
„Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon”című projekt keretében
szükséges autóbuszmegálló áthelyezése
céljából. Forrás: a projekt
ingatlanvásárlásra betervezett költségsora.
A vételi ajánlat elfogadása esetén az
eladóval történő adás-vételi szerződés
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

