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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
36/2011. (XII. 15.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi
Költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 24.) számú
Önkormányzati rendelete.

3.

37/2011. (XII. 15.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának víz- és
csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló
2/1994. (I. 27.) számú önkormányzati rendelete.

8.

38/2011. (XII. 15.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd
hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002.
(XI. 29.) számú önkormányzati rendelete.

9.

39/2011. (XII. 15.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési
folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról
és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. (II. 28.)
számú önkormányzati rendelete.

10.

40/2011. (XII. 15.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről
szóló 11/2001. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete.

11.

41/2011. (XII. 15.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelete.

11.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
307/2011. (XII. 15.)

Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő
vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági tagok beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok
ellátásáról. Beszámoló az Önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról.

12.
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308/2011. (XII. 15.)

2012. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek
elfogadása.

12.

309/2011. (XII. 15.)

Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzata
2011. évi közbeszerzéseiről.

12.

310/2011. (XII. 15.)

Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2011. évi
tevékenységéről.

12.

311/2011. (XII. 15.)

Dr. Augustin-Gyurits Katalin kérelme (telekcsere
Szentgotthárd 04/3. és 04/8. hrsz.).

13.

312/2011. (XII. 15.)

Ingatlanvásárlási kérelem (Rábafüzes).

313/2011. (XII. 15.)

Black-Velvet 2005 Kft bérleti ügyének rendezése.

13.

315/2011. (XII. 15.)

Magister-Pharm Bt kérelme.

13.

13.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati
rendelete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 6/2011. (II. 24.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a
és a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd
Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről és gazdálkodásáról a
következők szerint rendelkezik:
1.§
A
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
2011.
évi
költségvetésről szóló 6/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet /továbbiakban:
Rendelet/ 2.§.(1)-(3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.229.419,3 e/Ftban,
azaz
Kettőmilliárdkettőszázhuszonkilencmilliónégyszáztizenkilenezer
háromszáz
forintban,
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b) bevételi főösszegét 1.807.441,3 e/Ft
azaz Egymilliárd-nyolcszázhétmilliónégyszáznegyvenegyezer
háromszáz
forintban,
c) hiányát 421.978 e/Ft-ban, azaz
Négyszázhuszonegyilliókilencszázhetvennyolcezer
forintban
állapítja meg.
(2)Az (1) bekezdés c) pontban
meghatározott költségvetési hiány belső
finanszírozását szolgáló pénzforgalom
nélküli bevétek összege: 66.229 e/Ft,
melyből
a)működési
pénzmaradvány:
5.869 e/Ft
b)felhalmozási
pénzmaradvány:
60.360 e/Ft.
(3)Az (1) bekezdés c) pontban
meghatározott költségvetési hiány belső
finanszírozását
meghaladó
külső
finanszírozást szolgáló hitelek összege:
355.749 e/Ft, melyből
a)működési célú hitel: 355.749 e/Ft
b)felhalmozási célú hitel:
0
e/Ft”.

2.§ A Rendelet 3.§.-a
következő rendelkezés lép:

helyébe

a

„3.§ A rendelet 2. § (1) bekezdésben
meghatározott bevételi főösszeg forrásait
és azok összegét a rendelet 2. és 4.
mellékletében részletezettek alapján az
alábbiak szerint határozza meg:

(2) Működési bevételek

1.313.732,3 e/Ft

a) intézményi működési bevételek:

112.939 e/Ft,

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
ba) helyi adók
bb) átengedett központi adók
cc) bírságok, pótlékok

698.698 e/Ft, ebből
553.000 e/Ft,
143.998 e/Ft,
1.700 e/Ft;

c) Működési támogatások:
ca) normatív támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) normatív kötött felhasználású támogatások

330.959,3 e/Ft, ebből
264.641 e/Ft,
3.611,3 e/Ft,
58.372 e/Ft;
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cd) egyéb központi támogatás
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4.335 e/Ft

d) Egyéb működési bevételek:
da) támogatásértékű működési bevétel
db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről
dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.

171.136 e/Ft, ebből
169.413 e/Ft,
1 723 e/Ft,
0 e/Ft;

(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.
ac) pénzügyi befektetések bevételei

461.770 e/Ft
313.629 e/Ft, ebből
69.000 e/Ft,
28.579 e/Ft,
216.050 e/Ft;

b) Felhalmozási támogatások
ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú
bb)fejlesztési célú támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel
cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről
(5) Költségvetési bevételek összesen:

0 e/Ft.
0 e/Ft
0 e/Ft
148.141 e/Ft
136.524 e/Ft
11.617 e/Ft
31.939 e/Ft
31.939 e/Ft
1.807.441,3 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 66.229 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
66.229 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
5.869 e/Ft,
gb) felhalmozási pénzmaradvány
60.360 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási
bevétel 355.749 e/Ft
b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei
355.749 e/Ft, ebből
ba) működési célú hitel felvétele
355.749 e/Ft,
bb) felhalmozási célú hitel felvétele
0 e/Ft.
(8) Finanszírozási bevételek összesen:
(10) Működési bevételek:
a) az intézményi működési bevételek:
aa) III. Béla Szakképző Iskola
ab) Rendelőintézet
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár
ad) Polgármesteri Hivatal
ae) ingatlan eladás ÁFA
af) felh.kiad-hoz kapcs. Ford.ÁFA

421.978 e/Ft

26.029 e/Ft,
22.643 e/Ft,
1.572 e/Ft,
58.277 e/Ft,
1.000 e/Ft;
3 418 e/Ft

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei:
ba) helyi adók
553.000 e/Ft,
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143.998 e/Ft,
1.700 e/Ft.”

3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.394.310,8 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
249.526 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
168.247 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
35.137 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás
304.594 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás
611.988,8 e/Ft,
af) folyószámla-hitel kamat
19.000 e/Ft,
ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
1.400 e/Ft,
ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
1.000 e/Ft
ai) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA
3.418 e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
288.160 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
121.542 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
79.574 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
87.044 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
76.387 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön
16.000 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön
60.387 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
194.553,5 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
1.172 e/Ft,
db) Működési céltartalék
22.818,5 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
170.563 e/Ft;
e) hiteltörlesztésre
276.008 e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés
272.953 e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés
3.055 e/Ft;
határoz meg.”
4.§ A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
416.452 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
110.576 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
429.395,8 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
428.052 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
315.482 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
40.155 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
72.415 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
9.835 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.394.310,8 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási
előirányzaton belül intézményenként a
kiemelt előirányzatok a következők:

a)III. Béla Szakképző Iskola
249.526 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata
147.076e/Ft,
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ab) munkaadót terhelő járulékok előir.
38.112 e/Ft,
ac) dologi kiadások előirányzata
56.087 e/Ft,
ad)
egyéb
működési
kiadás
előirányzata
126 e/Ft,
ae) ellátottak pénzbeli juttatása
előirnyz.
8.125 e/Ft;
b) Rendelőintézet
168.247 e/Ft,
ba) személyi juttatások előirányzata
70.867 e/Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
18.049 e/Ft,
bc) dologi kiadások előirányzata
79.331 e/Ft;
c) Móra Fernc Városi Könyvtár
35.137 e/Ft,
ba) személyi juttatások előirányzata
17.348 e/Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
4.416 e/Ft,
bc) dologi kiadások előirányzata
13.373 e/Ft;
d)
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Intézményei 304.594 e/Ft,
da) támogatás értékű működési kiadás
304.594 e/Ft,
e) Polgármesteri Hivatal
611.988,8 e/Ft,
ea) személyi juttatások előirányzata
181.161 e/Ft,
ae) munkaadót terhelő járulékok előir.
49.999 e/Ft,
ec) dologi kiadások előirányzata
255.786,8 e/Ft,
ed)
egyéb
működési
kiadás
előirányzata 123.332 e/Ft,
ee) ellátottak pénzbeli juttatása
előirnyz.
1.710 e/Ft;
f) folyószámla-hitel kamat
19.000 e/Ft,
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g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
1.400 e/Ft,
h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
1.000 e/Ft
i) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA
3.418 e/Ft
(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában
szereplő személyi juttatás előirányzaton
belül intézményenként a jutalmazásra –
ideértve
a
prémium
címén
teljesítményösztönzés,
személyi
ösztönzés céljából történő kifizetést is az eredeti rendszeres személyi juttatás
következők szerinti hányada fordítható:
a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti
személyi juttatás 0 %-a,
b) Rendelőintézet az eredeti személyi
juttatás 0 %-a,
c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az
eredeti személyi juttatás 0%-a,
d) Polgármesteri Hivatal az eredeti
személyi juttatás 0 %-a.
(4) Az 5. § da) pontjában szereplő
kiadási előirányzaton belül a kiemelt
előirányzatok a következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre
nem tervezett kiadásokra általános
tartalékot képez 1.172 e/Ft összegben,
melyből
aa) a polgármester kerete 172 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék
0 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot
képez
193.381,5 e/Ft összegben,
az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék: 22.818,5 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
170.563 e/Ft.
(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában
említett működési céltartalék az alábbiak
szerint oszlik meg:
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a) normatív hozzájárulás, melyen belül
aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás
96 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga
0 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás
0 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás
0 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok
0 e/Ft;
b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása 1.060 e/Ft,
c) pályázati alap működési
827 e/Ft,
d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások
676 e/Ft,
e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret
0 e/Ft,
f) Környezetvédelmi Alap
1.000 e/Ft,
g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra
497 e/Ft,
h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész
717 e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret
346,5 e/Ft,
j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
ja) Polgármesteri Hivatal
7.034 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ
9.565 e/Ft,
k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek
1.000 e/Ft.
l) Költségvetési szervek fogl. 2011. évi kompenzáció (előleg)
0 e/Ft
(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
3.959 e/Ft,
b) pályázati alap
5.000 e/Ft,
c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás
155.613 e/Ft,
d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész
1.200 e/Ft,
e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer
kialakítása
4.791 e/Ft.
(7) A céltartalékban tervezett 193.381,5
e/Ft felhasználása a következők szerint
történik:
a) a (5) bekezdés a) pont a központi
támogatás finanszírozásakor,
b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a
(6) bekezdés e) pont testületi döntés
alapján,
c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont,
valamint a (6) bekezdés b) pont a
pályázat elnyerését követően,
d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont,
valamint a (6) bekezdés a) pont a
számla esedékességekor,
e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt
követően,

f) a (5) bekezdés k) pont a féléves
elszámolás alapján június 30., és
december 30.
g) a (5) bekezdés c) pont a banki
kötelezés szerint.”
5.§ A Rendelet 8.§. a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8.§
(1)
A
Képviselő-testület
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
önállóan működő
és gazdálkodó
költségvetési
szervei
működési
kiadásaira 1.394.310,8 e/Ft előirányzatot
hagy jóvá. A tervezett előirányzatból
253.590 e/Ft-ot az önkormányzati
igazgatási feladatokhoz, 8.928 e/Ft-ot, az
önkormányzati jogalkotási feladatokhoz,
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míg 374.288,8 e/Ft-ot a Polgármesteri
Hivatal által ellátott működési jellegű
feladatokra,
452.910
e/Ft-ot
Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeinek működési feladataira,
304.594 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
szentgotthárdi
intézményeinek
finanszírozásához biztosítja.”
„8.§ (2) A Képviselő-testület a nem
költségvetési szervek útján ellátott
lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz
szervezetenként a következő forrásokat
biztosítja:
a) kommunális feladatok (közterület
tisztítás, parkfenntartás) ellátása –
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat:
29.590 e/Ft
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon
Kapu Kulturális Egyesület: 29.267 e/Ft.
6.§ A Rendelet 9.§.(1) bekezdés helyébe
a következő rendelkezés lép:
„9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi
kisebbségi
önkormányzatok
költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét a kisebbségi önkormányzatok
által hozott határozatok alapján az
alábbiak szerint rögzíti:
a) a Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege 2.995 e/Ft
a NKÖ 36/2011. sz. határozata alapján,
b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege 818 e/Ft a
SZKÖ 27/2011. sz. határozata alapján,
c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege 435 e/Ft a
CKÖ 12/2011. sz. határozata alapján.”
7.§ A Rendelet 10.§. a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„10.§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
az
állami
költségvetésből
intézményi
feladatmutatóhoz,
vagy
népességszámhoz kötődően, illetve kötött
felhasználással összesen 264.641 e/Ft
normatív állami támogatásban részesül,
normatív kötött felhasználású támogatás
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58.372
e/Ft.
Központosított
előirányzatok 3.611,3 e/Ft. Egyéb
központi támogatás 4.335 e/Ft

8.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetését követő
napon lép hatályba és a hatálybalépést
követő napon hatályát veszti.
Kihirdetve: 2011. december 15-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati
rendelete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának víz-és
csatornaszolgáltatási
díjak megállapításáról szóló 2/1994. (I.
27.) ÖKT. Rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében
eljárva
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában
kapott
felhatalmazás
alapján
a
következőket rendeli el
1.§.
A
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
víz-és
csatornaszolgáltatási
díjak
megállapításáról szóló 2/1994. (I.27.)
ÖKT. Rendelet (továbbiakban Rendelet)
1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1.
melléklete lép.
2.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben változatlanul
érvényes.
(2) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép
hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályt veszti.
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Kihirdetve: 2011. december 15-én.
1. Melléklet a 37/2011. (XII. 15.)
önkormányzati rendelethez
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mellékleté
Szentgotthárd
Város
Önkormányzati
tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott
ivóvíz szolgáltatás,
szennyvízelvetés,
szennyvíztisztítás -és kezelés díjai az
alábbiak:

„A 2/1994. (I.27.) ÖKT. Rendelet 1.
314.- Ft/m3
67.- Ft/m3

1./

ivóvíz szolgáltatás díja:
A lakossági kedvezmény mértéke:

2./

szennyvízelvetés,
szennyvíztisztítás és
kezelés díja:
515.- Ft/m3
A lakossági kedvezmény mértéke: 95.- Ft/m3

Vízszolgáltatási alapdíj:
Vízmérő átmérője (mm):
13 - 20
25 - 30
40 - 50
80
100
150
200
Vízmérő nélküli fogyasztóhely
Csatorna szolgáltatás alapdíja:
Vízmérő átmérője (mm):
13 – 20, vízmérő nélküli fogyasztási hely
25 - 30
40 - 50
80
100
150

Alapdíj:
220,- Ft/hó
840,- Ft/hó
3.400,- Ft/hó
7.800,- Ft/hó
10.000,- Ft/hó
12.900,- Ft/hó
15.500,-Ft/hó
140,- Ft/hó
Alapdíj:
200,- Ft/hó
800,- Ft/hó
3.000,- Ft/hó
4.000,- Ft/hó
5.000,- Ft/hó
6.000,- Ft/hó

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati
rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
a szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 41/2002. /XI. 29./ÖKT
rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében
eljárva
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában
kapott
felhatalmazás
alapján
a
következőket rendeli el
1.§
A
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának a szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról szóló
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41/2002.
/XI.29./ÖKT
rendelete
(továbbiakban Rendelet) 1. melléklete
helyébe a jelen rendelet 1. melléklete
lép.
2.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben nem változik
(2) A jelen rendelet 2012. január 1-jén lép
hatályba.

Háztartásban élők
száma
1 fő
2 fő
3- főtől

Kihirdetve: 2011. december 15-én.
1. melléklet a 38/2011. (XII. 15.)
önkormányzati rendelethez
„A 41/2002. /XI.29./ÖKT rendelete 1.
melléklete
A kötelező minimális hulladékszállítási
szolgáltatás díja Szentgotthárd Város lakói
lakcímének nyilvántartása alapján:

2012. évre
Minimálisan igénybe Egyszeri ürítési díj
vehető edényméret
(Ft/ürítés + ÁFA)
80 l
80 l
120 l

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Müllex feliratú hulladékgyűjtő zsákok ára:
310,- Ft/db + 27 % ÁFA.”
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati
rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
a települési folyékony hulladék
összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalommentes elhelyezéséről szóló
5/2002. /II. 28./ ÖKT rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében
eljárva
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában
kapott
felhatalmazás
alapján
a
következőket rendeli el
1.§ Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a települési
folyékony hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról és ártalommentes
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242.- Ft/ürítés + ÁFA
355.- Ft/ürítés + ÁFA
455.- Ft/ürítés + ÁFA

Éves díj összege
háztartásonként
Ft/év + ÁFA
12.584.- Ft + ÁFA
18.460.- Ft + ÁFA
23.660.- Ft + ÁFA

elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ ÖKT
rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.
melléklete helyébe a jelen rendelet 1.
melléklete lép.
2.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben változatlan
marad.
(2) Jelen rendelet 2012. január 01-én lép
hatályba.
Kihirdetve: 2011. december 15-én.
1. melléklet
„ Az 5/2002. /II. 28./ ÖKT rendelet 1.
melléklete:
A
települési
folyékony
hulladék
összegyűjtésével,
szállításával
és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatási díj:
a)
A talajterhelési díj egyes
kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.)
számú ÖKT rendelet szerint talajterhelési
díj
fizetésére
kötelezett
ingatlantulajdonosok részére 3.650,- Ft/m3
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+ 27 % ÁFA összesen 4.636,- Ft/m3 +
szennyvíztelepi befogadási díj;
b)
A talajterhelési díj egyes
kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.)
számú ÖKT rendelet hatálya alá nem
tartozó
ingatlantulajdonosok
részére
3
1.520,- Ft/m + 25 % ÁFA összesen
1.930,- Ft/m3.”
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati
rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
a fizetőparkolók működésének és
igénybevételének rendjéről szóló 11/2001.
/III. 29./ ÖKT rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében
eljárva
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában
kapott
felhatalmazás
alapján
a
következőket rendeli el
1.§ (1) A Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a fizetőparkolók
működésének
és
igénybevételének
rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT
rendelet (továbbiakban R.) 13.§ (3)
bekezdése
a
következők
szerint
módosul:
„13.§ (3) Jogosulatlan használat esetén a
pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi
szélvédőjére kell helyezni, amelyen fel kell
tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkoló
helyét, a gépkocsi
rendszámát, valamint a szabálytalanság
megnevezését és a pótdíj megfizetésére
vonatkozó
információkat. Jogosulatlan használat
esetén a parkoló a polgári jog szabályai
szerint létrejött parkolási szerződést
megszegi,
a
szerződésszegés
következménye
a
pótdíjfizetési
kötelezettség. A pótdíj a parkolási
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szerződés teljesítését biztosítja. Erre
tekintettel jogosulatlan parkolás esetén a
13.§ (2) a) és b) és c.) pontja esetén is meg
kell fizetni egy órai parkolási díjat a
R.2.sz.melléklete szerinti pótdíjon kívül.
Amennyiben a jogosulatlan használat a 13.
§ c)alapján történt úgy az előre megfizetett
parkolási díjon felül kell a pótdíjat
megfizetni.”
(2) A R. 13.§ (4) bekezdésének szövege a
következők szerint módosul:
„(4) A pótdíjat a helyszínen a parkoló
ellenőrnek nyugta ellenében készpénzben,
későbbi
fizetés esetén pedig csekken, vagy az
üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában
készpénzben kell
megfizetni.
2.§ Záró rendelkezések:
(1) A R. további részei változatlanul
érvényesek.
(2) A rendelet 2012. január 01-én lép
hatályba.
Kihirdetve: 2011. december 15-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2011. (XII. 15.) önkormányzati
rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.
(XII. 1.) ÖKT rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében
eljárva
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. §. (1)
bekezdés
a.)
pontjában
kapott
felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el
1.§Az idegenforgalmi adóról szóló
29/2005.
(XII.1.)
ÖKT
rendelet
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4.§
(2)
következő

,,Az adó mértéke a szállásdíj, ennek
hiányában a szállásért bármilyen jogcímen
megfizetendő ellenérték 4 %-a”.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadja
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. évi munkatervét és az Önkormányzat
állandó
bizottságainak
2012.
évi
munkaterveit.

2.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendeletnek jelen rendelettel nem
érintett része változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet 2012. január 01. napján
lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Kihirdetve: 2011. december 15-én.

1.a)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzéseiről
szóló tájékoztatót megismerte.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
307/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
- az Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalat, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft.,
a Gotthárd-Therm Kft., a Vasivíz ZRt.,
a
Brenner
János
Emlékhely
Közalapítvány,
a
Szentgotthárdért
Közalapítvány,
a
Szentgotthárd
Közbiztonságáért
Közalapítvány,
a
Szentgotthárd
Szakképzéséért
Közalapítvány;
- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;
- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának
tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő
Bizottságának tagja, Gotthárd-Therm Kft.
felügyelő Bizottságának elnöke
2011. évi munkájáról szóló, a mellékletek
szerinti beszámolóit elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
308/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

309/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

1.b)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri
Hivatal
2011.
évi
közbeszerzéseiről
szóló
tájékoztatót
megismerte
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Vadász József Közbeszerzési Bizottság
Elnöke
310/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely,
Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa,
Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu
településrészi önkormányzatai vezetőinek a
2011. évi munkájukról szóló beszámolóit.
Köszöni és elismeri a részönkormányzati
vezetők tevékenységét. Elismerését és
köszönetét fejezi a településrészeken
önkéntes munkát végző polgároknak és
civil szervezeteknek a 2011. évben végzett
tevékenységért.
Határidő: a közlésre azonnal.
Felelős
közlésért:
Huszár
polgármester

Gábor
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311/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi
hozzájárulását adja a Szentgotthárd 04/3.
és 04/8. hrsz-ú földrészleteket érintő, az
Előterjesztés 4. számú melléklete szerinti
telekcseréhez. Ennek során az Előterjesztés
5.
számú
mellékletében
található
Intézkedési Terv szerint kell eljárni.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető
312/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
a
kizárólagos
tulajdonát
képező
szentgotthárdi 2312/1 hrsz-ú, 131 m2
alapterületű,
kivett
orvosi
rendelő
megnevezésű és a 2312/2 hrsz-ú, 2193 m2
alapterületű, kivett épület és udvar
megnevezésű
belterületi
ingatlanok,
előterjesztés 6. sz. mellékletében található
helyszínrajz
szerinti
telekhatár
rendezéséhez.
A
telekhatár
rendezést
követően
visszamaradt kb. 1183 m2 területű, 2312/2
hrsz-ú
ingatlant
az
Önkormányzat
vagyonáról szóló, többször módosított
4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet szerint
értékesítésre ezek után hirdeti meg. Az
értékesítés feltételeit, valamit az ingatlan
eladási árát telekhatár-rendezést követően
határozza meg.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
313/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
Önkormányzat
tulajdonát képező, szentgotthárdi 32/A/1
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hrsz-ú 35 m2-es és a 32/A/10 hrsz-ú 106
m2-es helyiségek melegkonyhás étteremmé
történő átalakításával kapcsolatosan a
Black-Velvet (Fekete Bársony) 2005. Kft.
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. alatti
bérlővel fennálló
bérleti szerződés
módosítását
a
következő
lényeges
feltételekkel fogadja el:
- A bérleti díj havonta 2011. december 1étől 200.000.- Ft + ÁFA, ami évente a
KSH előző évre közzétett inflációs
adatával növelhető.
- A határozatlan idejű bérleti jogviszonyon
belül a bérleti szerződés 15 év időtartamon
belül rendes felmondással nem mondható
fel.
- Amennyiben a bérlőnek felróható okból a
bérleti jogviszony a határozott időtartam
letelte előtt megszűnik, úgy a bérlő az
értéknövelő beruházások ellenértékére nem
tarthat igényt.
A fent leírt ajánlat alapján, a bérlő által
kialakított
álláspont
megismerését
követően hagyja majd jóvá a Testület a
végleges megállapodást.
Határidő a közlésre azonnal
Felelős:
Műszaki Iroda Fekete Tamás műszaki
irodavezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
315/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 16 szám alatti 1359/3/A/1
hrsz-ú
gyógyszertár
bérleti
díját
változatlan tevékenységi kör esetén nem
változtatja, amely alapján továbbra is
nettó 877.214.-Ft/hó bérleti díjat köteles
fizetni és 2012. évben a képviselő-testület
nem érvényesíti az inflációs mértéket,
amely 3,9 %.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos

