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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
6/2011. (II. 24.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011.
évi költségvetése.

4.

7/2011. (II. 24.) ÖKT r.

Rendelet a helyben központosított közbeszerzésekről.

11.

8/2011. (II. 24.) ÖKT r.

Rendelet az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről.

16.

9/2011. (II. 24.) ÖKT r.

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) számú
önkormányzati rendelet módosítása.

19.

10/2011. (II. 24.) ÖKT r.

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet
módosítása.

19.

11/2011. (II. 24.) ÖKT r.

A helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. számú önkormányzati rendelet módosítása.

21.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
33/2011. (II. 24.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetési rendelet-tervezete.

21.

34/2011. (II. 24.)

Önkormányzati megtakarítási program, közbeszerzési szabályzatok.

22.

35/2011. (II. 24.)

A Közművelődési Koncepció és a Közművelődési
rendelet felülvizsgálata, a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület beszámolója az általa végzett 2010. évi
tevékenységéről.

22.

36/2011. (II. 24.)

Szentgotthárd város önkormányzati intézményei

22.
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energetikai állapotának áttekintése, különös tekintettel a távhőszolgáltatásra. A távhőszolgáltatás
helyzete, fejlesztésének lehetőségei.
37/2011. (II. 24.)

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Program, Helyi tanterv módosítási kérelme.

22.

38/2011. (II. 24.)

A Móra Ferenc Városi Könyvtár 2011. évi munkaterve.

23.

39/2011. (II. 24.)

A Móra Ferenc Városi Könyvtár SZMSZ módosítása.

23.

40/2011. (II. 24.)

A Móra Ferenc Városi Könyvtár továbbképzési tervének módosítása.

23.

41/2011. (II. 24.)

A Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.

23.

42/2011. (II. 24.)

,,Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv
2010-2012” program végrehajtása, a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület által 2010. 2. félévben végzett
tevékenység.

23.

43/2011. (II. 24.)

Településrészi önkormányzatok vezetőinek megválasztása.

24.

44/2011. (II. 24.)

Az elektronikus vállalkozói ügyintézés ellenőrzése.

24.

45/2011. (II. 24.)

Eladási ár meghatározása (West Union Invest Kft.).

24.

46/2011. (II. 24.)

Dolgos Díszfaiskola Kft terület- és helyiségbérleti
ügye.

24.

47/2011. (II. 24.)

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és vízdíjhátralékáról és a hátralékok behajtásáról tett intézkedésekről.

25.

48/2011. (II. 24.)

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 15. fszt. 1. szám
alatti lakás kiutalása.

25.

50/2011. (II. 24.)

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata, Magister-Pharm
Bt. kérelme.

25.

51/2011. (II. 24.)

A Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető
igazgatói pályázatának elbírálása.

25.

52/2011. (II. 24.)

Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 12. szám alatti

26.
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garázs bérbeadása.

53/2011. (II. 24.)

Szentgotthárd közművelődési feladatainak ellátása.

26.

54/2011. (II. 24.)

Polgárőr Egyesület tagjainak elismerése.

26.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

állapítja meg.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2011. (II. 24.) számú önkormányzati
rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2011. évi költségvetéséről

(2)Az
(1)
bekezdés
c)
pontban
meghatározott költségvetési hiány belső
finanszírozását szolgáló pénzforgalom
nélküli bevétek összege: 41.210 e/Ft,
melyből
a)működési pénzmaradvány: 0 e/Ft
b)felhalmozási pénzmaradvány: 41.210
e/Ft.

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 rendelet hatálya kiterjed
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületére (a továbbiakban:
Képviselő-testület) és annak szerveire,
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
intézményeire, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzatokra.
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
2011.
évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.135.680 e/Ft-ban,
azaz Kettőmilliárd-százharmincötmillióhatszáznyolcvanezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.744.470 e/Ft azaz
Egymilliárd-hétszáznegyvennégymilliónégyszázhetvenezer forintban,
c) hiányát 391.210 e/Ft-ban, azaz
Háromszázkilencvenegymilliókettőszáztízezer forintban
(2) Működési bevételek

(3)Az
(1)
bekezdés
c)
pontban
meghatározott költségvetési hiány belső
finanszírozását
meghaladó
külső
finanszírozást szolgáló hitelek összege:
350.000 e/Ft, melyből
a)működési célú hitel: 350.000 e/Ft
b)felhalmozási célú hitel:
0 e/Ft.
(4)A költségvetés összevont mérlegadatait
az 1. melléklet tartalmazza.
(5)A költségvetési évben létrejött bevételi
többlet felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
Nem kell külön képviselő-testületi
jóváhagyás a működés során az egyes
szakfeladaton
keletkező
olyan
többletbevételek felhasználására, amelyek
az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %kal haladják meg.
3. § (1) 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:

1.258.139 e/Ft

a) intézményi működési bevételek:

105.296 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;
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c) Működési támogatások:
ca) normatív támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) normatív kötött felhasználású támogatások

312.762 e/Ft, ebből
254.390 e/Ft,
0 e/Ft,
58.372 e/Ft;

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

141.383 e/Ft, ebből
140.478 e/Ft,
905 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

454.392 e/Ft
312.990 e/Ft, ebből
69.000 e/Ft,
27.940 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
141.402 e/Ft
138.902 e/Ft
2.500 e/Ft
31.939 e/Ft
31.939 e/Ft
1.744.470 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 41.210 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
41.210 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
0 e/Ft,
gb) felhalmozási pénzmaradvány
41.210 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási bevétel
375.391 e/Ft
b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei
350.000 e/Ft, ebből
ba) működési célú hitel felvétele
350.000 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

391.210 e/Ft

25.831 e/Ft,
22.643 e/Ft,
1.250 e/Ft,
54.572 e/Ft,
1.000 e/Ft;
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b) önkormányzatok sajátos működési bevételei:
ba) helyi adók
553.000 e/Ft,
bb) átengedett központi adók
143.998 e/Ft,
bc) bírságok, pótlékok
1.700 e/Ft.
4. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott kiadási főösszeg címenkénti
és
kiemelt
előirányzatok
szerinti

részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.322.643 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
230.703 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
166.940 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
30.349 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás
300.000 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás
573.251 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
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
241.103 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
101.717 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
59.997 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
79.389 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
0 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
296.926 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
3.500 e/Ft,
db) Működési céltartalék
42.382 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
251.044 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.
6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
396.767 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
106.721 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
397.907 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
420.291 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
309.593 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
36.073 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
74.625 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
957 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.322.643 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt
előirányzatok a következők:
a)III. Béla Szakképző Iskola
230.703 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata
140.171 e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előir.
37.010 e/Ft,
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52.439 e/Ft,
126 e/Ft,
957 e/Ft;

b) Rendelőintézet
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

166.940 e/Ft,
70.223 e/Ft,
17.915 e/Ft,
78.802 e/Ft;

c) Móra Fernc Városi Könyvtár
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

30.349 e/Ft,
16.494 e/Ft,
4.240 e/Ft,
9.615 e/Ft;

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei
da) támogatás értékű működési kiadás

300.000 e/Ft,
300.000 e/Ft,

e) Polgármesteri Hivatal
ea) személyi juttatások előirányzata
ae) munkaadót terhelő járulékok előir.
ec) dologi kiadások előirányzata
ed) egyéb működési kiadás előirányzata
ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.

573.251 e/Ft,
169.879 e/Ft,
47.556 e/Ft,
235.651 e/Ft,
120.165 e/Ft,
0 e/Ft;

f) folyószámla-hitel kamat
g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
(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) normatív hozzájárulás, melyen belül

21.000 e/Ft,
1.400 e/Ft,
1.000 e/Ft
a) a Képviselő-testület az évközi, előre
nem tervezett kiadásokra általános
tartalékot képez 3.500 e/Ft összegben,
melyből
aa) a polgármester kerete 500 e/Ft,
ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék 2.000 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez
293.426 e/Ft összegben, az
alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
42.382 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
251.044 e/Ft.
(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában említett
működési céltartalék az alábbiak szerint
oszlik meg:
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aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás
1.812 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga
472 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás
390 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás
372 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok
662 e/Ft;
b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása 4.593 e/Ft,
c) pályázati alap működési
1.000 e/Ft,
d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások
2.400 e/Ft,
e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret
1.000 e/Ft,
f) Környezetvédelmi Alap
1.000 e/Ft,
g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra
500 e/Ft,
h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész
1.710 e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret
750 e/Ft,
j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
ja) Polgármesteri Hivatal
12.031 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ
12.690 e/Ft,
k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek
1.000 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
5.844 e/Ft,
b) pályázati alap
5.000 e/Ft,
c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás
216.000 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
23.000 e/Ft.
(7) A céltartalékban tervezett 293.426 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.

7. § Az 5. §-ban és a 6. §-ban szereplő
előirányzatokat költségvetési szervenként
és feladatonként a rendelet 2. és 3.
melléklete tartalmazza.
8. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési
szervei működési kiadásaira 1.322.643 e/Ft
előirányzatot hagy jóvá. A tervezett
előirányzatból
249.953
e/Ft-ot
az
önkormányzati igazgatási feladatokhoz,
8.928
e/Ft-ot,
az
önkormányzati
jogalkotási feladatokhoz, míg 335.770
e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott
működési jellegű feladatokra, 427.992
e/Ft-ot
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata intézményeinek működési
feladataira, 300.000 e/Ft-ot Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
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Társulás szentgotthárdi intézményeinek
finanszírozásához biztosítja.
(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: 28.267
e/Ft.
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 210 e/Ft a
NKÖ 6/2011. sz. határozata alapján,
b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege 210 e/Ft a
SZKÖ 7/2011. sz. határozata alapján,
c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege 210 e/Ft a
CKÖ 6/2011. sz. határozata alapján.
(2)
A
kisebbségi
önkormányzatok
összevont
mérleg
adatait
önkormányzatonként az 1/b. melléklet
tartalmazza.
10. § Szentgotthárd Város Önkormányzata
az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz
kötődően, illetve kötött felhasználással
összesen 254.390 e/Ft normatív állami
támogatásban részesül,
a
szociális
juttatásokhoz kapcsolódóan tervezető
normatív kötött felhasználású támogatás
57.232 e/Ft a 4. és a 4/a. melléklet szerint.
A normatív állami támogatásból 11.169
e/Ft nem kerül folyósításra.
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11. § (1) A Képviselő-testület a
költségvetési szervek létszámkeretét a 6
mellékletben részletezettek szerint 2011.
január 1-jén 141 főben rögzíti. A
létszámkeretből 45 fő pedagógus, 56 fő
köztisztviselő
munkakörben
foglalkoztatott.
(2) A költségvetési szervek a 11. §-ban
jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik
túl.
(3)
A
Képviselő-testület
a
közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre
átszámított létszámkeretét 2011. évre a 6/a.
mellékletben
részletezetteknek
megfelelően 13,3. főben rögzíti.
12. § A Képviselő-testület a köztisztviselői
illetményalapot 2011. január 1-jétől 2011.
december 31-ig 38.650,- Ft-ban rögzíti.
13.
§
(1)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata pályázatot nyújt be a
központi költségvetés által támogatott
feladatokra a 2010. évi CLXIX. törvény 5.
melléklete szerint.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert 300.000 e/Ft erejéig
folyószámla hitel felvételére.
(3) A Képviselő-testület a 13. § (1)
bekezdése
szerinti
pályázatok
eredményének
ismeretében
dönt
pótköltségvetés készítéséről, illetve a
300.000 e/Ft-ot meghaladó működési célú
hitel felvételéről.
(4) A jelen rendeletben tervezett
felhalmozási célú hitel felvételéről a
Képviselő-testület dönt.
14. § A 2010. évi pénzmaradványból az
intézményeket nem illeti meg:
a)
a
költségvetési
szervek
pénzmaradványának elszámolása során
az alaptevékenységgel összefüggő
támogatás értékű bevételek (intézményi
ellátási díjak) módosított előirányzatát
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meghaladó többlete, valamint az
ellátotti
létszám
csökkenésével
arányosan csökkenő kiadási előirányzat
maradvány elvonásra kerül,
b) a Rendelőintézet
2011. évi
társadalombiztosítás
finanszírozási
többletbevételével
az
intézmény
önkormányzati támogatását év közben
csökkenteni kell,
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz)
előirányzat maradványa, valamint a
meghatározott célra adott (egyszeri)
előirányzat maradványa.
15. § (1) Az év közben engedélyezett
központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha
az érdemi döntést igényel, a Képviselőtestület dönt a költségvetési rendelet
módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő
központi
pótelőirányzatok
miatti
költségvetési rendelet módosítását a
negyedévet követő első Képviselő-testületi
ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek
költségvetését rendeletmódosítással a
Képviselő-testület változtathatja meg. A
költségvetési
szervek
kiemelt
előirányzatait csak a Képviselő-testület
módosíthatja. A költségvetési szervek a
Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet
megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az
előirányzatot érintő módosításokat.
16. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatainak
teljesítéséről
az
előirányzat felhasználási ütemtervet a 8.
melléklet tartalmazza.
(2) Az intézmények finanszírozása a
kiskincstár keretében, a számlavezető
pénzintézet útján, megállapodás alapján
történik.
17. § A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város Önkormányzata költségvetésének
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címrendjét a 9. melléklet szerint határozza
meg.
18.
§
(1)
A
Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2011.
évi
költségvetési
rendelet
elfogadásáig az önkormányzat bevételeit
beszedje és a legszükségesebb kiadásokat
teljesítse. A felhatalmazás az új
költségvetési rendelet hatályba lépésének
napján megszűnik.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a Társadalombiztosítási
Alapból származó források átvételére
vonatkozó megállapodás megkötésére.
19. § (1) A Képviselő-testület feljogosítja:
a) az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500
e/Ft
összegben
kötelezettséget
vállaljon,
b) a polgármestert, hogy 500 e/Ft
polgármesteri keret felhasználására
kötelezettséget vállaljon.
20. § A Képviselő-testület önkormányzati
biztost rendel ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert
tartozásállománya a 30 napot, mértékét
tekintve a költségvetési szerv éves eredeti
kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a
100 millió Ft-ot eléri és e tartozását egy
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek
tartozás
állományukról
negyedévi
rendszerességgel, a rögzített mérték elérése
esetén
pedig
azonnal
kötelesek
tájékoztatást adni az irányító szerv részére.
21. § A Képviselő-testület Szentgotthárd
Város Önkormányzata és intézményei
számlavezető pénzintézetéül az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Nyrt.
Nyugat-dunántúli
Régió
Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.
22. § Az önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeit
pénzpiaci
befektetési
jegyben kell elhelyezni.
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Kihirdetés napja: 2011. február 24-én.
23. § (1) A költségvetési szervek kötelesek
bevételeik
növelésére
irányuló
pályázataikkal kapcsolatban az ágazatilag
érintett bizottságok véleményét kikérni.
Ennek során be kell mutatni a pályázati
pénzeszközökből megvalósuló feladat
önkormányzatra háruló egyszeri, illetve
folyamatos költségigényét. A bizottság
véleménye
alapján
a
pályázathoz
szükséges
önerő
biztosításáról
a
Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek nem a naptári
évhez igazodó legfeljebb egy éves
időtartamú,
rendszeresen
ismétlődő
szakmai
alapfeladataik
ellátására
tárgyévben a következő évi költségvetés
terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a
Képviselő-testület előzetes engedéllyel
vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A költségvetési szervek többéves
kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár
felett kizárólag a Képviselő-testület
előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.
24. § (1) Az állampolgárok élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi
csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a
polgármester a helyi önkormányzat
költségvetése körében átmeneti intézkedést
hozhat, amelyről a Képviselő-testület
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
jogkörében
a
polgármester
az
előirányzatok
között
átcsoportosítást
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok
teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési
rendeletben nem szereplő kiadásokat is
teljesíthet.
Záró rendelkezések
25. § E rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011.
január 1. napjától kell alkalmazni.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2011. (II. 24.) számú önkormányzati
rendelete A helyben központosított
közbeszerzésekről
Szentgotthárd Város Önkormányzata a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének és a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (továbbiakban: Kbt) 17/B § (3)
bekezdésének felhatalmazása alapján a
következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy szabályozza
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
költségvetési
szerveinek
helyben
központosított közbeszerzések rendszerét
(továbbiakban: rendszer), azaz
a) kijelölje a helyben központosított
közbeszerzés keretében ajánlatkérésre
kizárólagosan feljogosított szervezetet;
b)
meghatározza
a
helyben
központosított közbeszerzés szabályai
szerint eljárni köteles önkormányzati
költségvetési szervek körét, továbbá a
többségi önkormányzati tulajdonú
társaságok részére az eljáráshoz való
önkéntes csatlakozás lehetőségét;
c)
meghatározza
a
helyben
központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó áruk és szolgáltatások körét;
d) meghatározza az ajánlatkérésre
kizárólagosan feljogosított szervezet, és
a helyben központosított közbeszerzés
hatálya
alá
tartozó
szervezetek
együttműködésének
szabályait,
különösen a felek adatszolgáltatási
kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az
adatkezelés módját;
e) meghatározza az ajánlatkérésre
kizárólagosan feljogosított szervezet
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részére fizetendő, kizárólag a helyben
központosított
közbeszerzéshez
kapcsolódó
feladatok
ellátásával
kapcsolatban ténylegesen felmerült
költségeket fedező díj számításának és
megfizetésének módját, valamint az
ajánlatkérésre
kizárólagosan
feljogosított
szervezetnek
az
önkormányzat
felé
fennálló
tájékoztatási
és
beszámolási
kötelezettségét;

központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó vagy ahhoz önként csatlakozott
szervezet folytatja le.
A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed
Szentgotthárd Város Önkormányzatára ill.
annak valamennyi költségvetési szervére,
valamint
az
önkéntes
csatlakozási
lehetőséggel rendelkező szervezetekre
(továbbiakban: rendszerben részt vevő
szervezet).
(2) A rendszerben részt vevő szervezetek
az alábbiakban felsorolt költségvetési
szervek:

f) meghatározza, hogy a keretmegállapodásos eljárás második részét e rendelet szabályai szerint - az
ajánlatkérésre
kizárólagosan
feljogosított szervezet vagy a helyben
Polgármesteri Hivatal
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22. § (1) bek. d)

III. Béla Szakképző Iskola
és Kollégium

9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
9970 Szentgotthárd,
Honvéd út 10.

Rendelőintézet
Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 18.

22. § (1) bek. d)

Móra Ferenc Városi
Könyvtár

9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 2.

22. § (1) bek. d)

3.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a
2. §-ban meghatározott szervezetek – az
önkéntes
csatlakozási
lehetőséggel
rendelkező, de nem csatlakozott szervezet
kivételével – (2) és (3) bekezdésekben
meghatározott beszerzéseire.
(2) Árubeszerzések közül:
1. étkezési utalvány, illetve egyéb
adományozott utalványok
2. irodaszer
3. irodai papíráru
4. irodatechnikai kellékanyagok

22. § (1) bek. d)

5. informatikai eszközök, ideértve a
szoftvereket is
6.
irodatechnikai
eszközök,
berendezések
7. higiéniai papíráruk
8. tisztítószerek, takarítószerek
9. bútorok
10. villamos energia
11. gázenergia
12. a fentiekben nem megjelölt olyan
árubeszerzés, melynek becsült értéke
eléri vagy meghaladja a mindenkori
nemzeti ( a Kbt. III. része szerinti )
értékhatárt

(3) Szolgáltatás megrendelések közül:
1. Karbantartási és javítási szolgáltatások
2. Szárazföldi szállítási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
3. Távközlési szolgáltatások
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4. Pénzügyi szolgáltatások
5. Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
6. könyvvizsgálói szolgáltatás
7. Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő
tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző
szolgáltatások
8. Reklámszolgáltatások
9. Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
10. Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások.
11. étkeztetési szolgáltatás
12. Őrzés védelmi szolgáltatás
13. egészségügyi és szociális szolgáltatások
14. közterületi parkok, zöldterületek gondozása
15. a fentiekben nem megjelölt olyan szolgáltatás, melynek becsült értéke eléri vagy
meghaladja a mindenkori nemzeti ( a Kbt. III. része szerinti ) értékhatárt

Az ajánlatkérésre kizárólagosan
feljogosított szervezet
4.§
(1)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata a Kbt. 17/B §. (3) bek. a)
pontja szerinti ajánlatkérésre kizárólagosan
feljogosított szervezetként (továbbiakban
feljogosított
szervezet)
Szentgotthárd
Város Polgármesteri Hivatalát jelöli ki. A
jegyző jogosult a rendelet hatályba lépését
követő öt munkanapon belül kijelölni azon
személy(eke)t,
akik
a
rendszer
működtetéséért felelősek.
(2)
A
feljogosított
szervezet
e
tevékenysége keretében a közbeszerzések
szakszerű lebonyolítása érdekében a
felhívás és dokumentáció előkészítésébe,
illetőleg - választása szerint - a
közbeszerzési
eljárás
további
lefolytatásába a Közbeszerzések Tanácsa
által vezetett névjegyzékben szereplő,
hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult
bevonni. A Kbt. II. része szerinti
közbeszerzési
eljárás,
illetve
a
versenypárbeszéd esetén , hivatalos
közbeszerzési
tanácsadó
bevonása
kötelező.

(3) A feljogosított szervezet feladata a
rendszer működtetése, a közbeszerzési
eljárások teljes körű lebonyolítása, ezen
belül különösen:
1. a rendszerben kötelezően vagy önkéntes
csatlakozás
útján
részt
vevő
szervezetekkel, ill. a jelen § (2) bek-ben
meghatározott szervezettel/személlyel való
kapcsolattartás,
2. beszerzési igények felmérése,
3. közbeszerzési eljárások előkészítése,
lebonyolítása,
4. szerződések megkötése,
szerződéskötések előkészítése

illetve

a

5. szerződések nyilvántartása, adatbázisok
kezelése, jogviták kezelése,
6. valamennyi, a Kbt-ben az ajánlatkérőre
meghatározott egyéb feladat ellátása.
(4) A feljogosított szervezet évente, április
30-ig beszámol a Képviselő-testületnek az
előző évben végzett feladatokról.

IX. ÉVFOLYAM

2. SZÁM
14

A rendszerben kötelezően ill. önkéntes
csatlakozás útján részt vevő
szervezetek
5.§ A rendszerben kötelezően részt vesz
valamennyi,
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
által
fenntartott
valamennyi önkormányzati költségvetési
szerv. Ezen intézmények vonatkozásában a
felelős kapcsolattartó az intézmény
vezetője, aki ezen feladatait beosztottjára
delegálhatja, annak egyidejű – feljogosított
szervezet felé történő – bejelentésével
együtt.
6.§ (1) A rendszerhez önként csatlakozhat
valamennyi
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
által
alapított,
de
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott
költségvetési szerv továbbá minden olyan
egyéb gazdálkodó szerv, amelyben
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
többségi
tulajdoni
részesedéssel
rendelkezik..
(2) A csatlakozásra a rendelet hatályba
lépését követő 90 napon belül van
lehetőség, ebben az esetben a csatlakozás
napja az igény bejelentési határidőt követő
nap.
A csatlakozásra a további években minden
év január 1. napjával van lehetőség úgy,
hogy .
a csatlakozási szándékot legalább 30
nappal korábban írásban kell bejelenteni a
feljogosított szervezet felé, amely – jelen
rendeletben
meghatározott
kivétel
hiányában – azt köteles elfogadni.
(3) A kérelemben meg kell jelölni a
csatlakozással érintett – a rendszerben
beszerzett, ill. beszerzendő tárgyak –
vonatkozásában a következő évre (több
éves beszerzés esetén az egyes évekre)
felmerülő beszerzési igényt, valamint a
kijelölt felelős kapcsolattartó nevét,
beosztását, elérhetőségét. A bejelentés
valamennyi, a rendszerben megjelölt
beszerzési tárgyra kiterjed.
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(4) A feljogosított szervezet a csatlakozást
elutasíthatja, ha a már megkötött
szerződések
alapján
nem
látja
biztosítottnak valamennyi, a rendszerben
kötelezően részt vevő, ill. korábban
önkéntesen csatlakozott szervezet addig
bejelentett igényeinek a teljes kielégítését.
(5)
Az
önkéntesen
csatlakozott
rendszerben részt vevő szervezet a
rendszerből kiléphet. A kilépésre minden
év december 31. napjával van lehetőség. A
kilépési szándékot legalább 90 nappal
korábban írásban kell bejelenteni a
feljogosított szervezet felé. A kilépés
további feltétele, hogy a kilépő a
feljogosított szervezettel teljes körűen
elszámoljon.
(6) Kivételt képez a jelen § (5) bekezdése
alól, ha az adott önként csatlakozott
rendszerben részt vevő szervezetet a
a) tulajdonos megszünteti, vagy
b) az egyéb módon megszűnik, vagy
b) az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése az adott,
rendszerben részt vevő szervezetben teljes
egészében megszűnik.
(7)
A
csatlakozás
megszűnésének
időpontja
az
(4)
bekezdésben
meghatározott esetben a rendszerben részt
vevő szervezet megszűnésének, illetve a
közvetlen vagy közvetett önkormányzati
tulajdon megszűnésének napja. Ebben az
esetben az elszámolást a fenti időpontig el
kell végezni.
A feljogosított szervezet és a
rendszerben részt vevő szervezetek
közötti kapcsolattartás, adatszolgáltatás,
adatkezelés szabályai
7.§ (1) A rendszerben részt vevő
szervezetek
a
tárgyévi
tervezett
beszerzéseikről, közbeszerzéseiről, tárgyév
február 28-ig kötelesek tájékoztatni a
feljogosított szervezetet. A tájékoztatás
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tartalmazza rendszerbe felvett valamennyi
tárgy vonatkozásában felmerülő igényt (a
termék megjelölésével és várható éves,
több évre előre látható beszerzési igény
esetében
több
éves,
beszerzési
mennyiségével), továbbá nem folyamatos
beszerzési igény esetén a beszerzés várható
dátumát.
(2) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell
azon beszerzendő termékek körét is,
amelyek e rendelet szerint a rendszerbe
tartoznak, de újdonságok, ill. új jellegű
igény miatt az eddigi eljárásokban nem
kerültek beszerzésre.
Abban az esetben, ha ilyen helyzetről év
közben merül fel adat, az erről tudomást
szerző
haladéktalanul
köteles
a
feljogosított szervezetet értesíteni, amely –
amennyiben nem helyettesíthető beszerzési
tárgyról van szó – köteles a beszerzéshez
szükséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni.
(3) A tájékoztatás tartalmazza azokat a
beszerzési
tárgyakat
(tárgyköröket),
amelyeknek a tájékoztatást adó a
rendszerbe
való
felvételére
(rendeletmódosításra) javaslatot tesz.
(4) Amennyiben az (1)-(3) bekezdés
szerinti
nyilatkozatot
határidőig
a
rendszerben részt vevő szervezet nem küldi
meg, erre a feljogosított szervezet az
érintett szerv vezetőjének figyelmét
felhívja és határidőt tűz a nyilatkozat
benyújtására, az (5) bekezdésben foglalt
jogkövetkezményre való felhívással együtt.
(5) A felszólítás eredménytelensége esetén
az adott rendszerben részt vevő szervezet
következő évi beszerzéseit a megelőző
évivel megegyezően állítja be a tervbe –
kivéve, ha a rendelkezésére álló adatok
annak módosulását alátámasztják –, amely
beszerzési tárgyakat az érintett rendszerben
résztvevő szervezet köteles beszerezni. A
felszólítás eredménytelensége esetén a
feljogosított szervezet értesíti a fegyelmi
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eljárás megindítására (egyéb rendszerben
részt vevő szervezet esetén a kinevezésre
ill. visszahívásra) jogosult szervet.
8.§ (1) A megkötött szerződésekről
(szerződő fél, szerződésszám, hatály) és a
szerződések
alapján
beszerezhető
beszerzési tárgyakról (annak szerződéses
mennyiségéről, szállítási ill. fizetési
határidőkről ill. egyéb releváns tényekről)
a feljogosított szervezet
naprakész
számítógépes nyilvántartást vezet, a
nyilvántartásból az érintett rendszerben
részt vevő szervezetek részére adatot
szolgáltat. A feljogosított szervezet a
beszerzési
tárgyakkal
kapcsolatos
nyilvántartását valamennyi rendszerben
részt vevő szervezet vonatkozásában
együttesen ill. külön is kezeli.
(2) A rendszerben részt vevő szervezet
valamennyi jelen rendelettel kapcsolatos, a
birtokában
lévő
iratról
naprakész
nyilvántartást
köteles
vezetni.
A
rendszerben részt vevő szervezet az
igényelt, átvett beszerzési tárgyakról
naprakész nyilvántartást vezet.
(3) Rendelési igény esetén az érintett
szervezet
igényét
(termékfajta
megnevezése, kiszerelése, mennyisége,
teljesítés helye és ideje, átvételre jogosult
neve beosztása megjelölésével) bejelenti a
feljogosított
szervnek,
aki
azt
visszaigazolja.
A
visszaigazolásnak
tartalmaznia kell azokat a tényeket,
amelyek miatt (pl.: szerződési feltétel) az
igénybejelentésben
meghatározott
feltételek
(pl.:
teljesítés
ideje)
megváltoznak. A rendelést a feljogosított
szervezet küldi meg – a rendszerben részt
vevő szervezet nevében – a szerződést kötő
másik félnek.
9.§ A rendszerben részt vevő szervezet a
teljesítés
nem
megfelelő
voltáról
(szerződésszegés) a kötelezetten kívül
haladéktalanul a feljogosított szervezetet is
értesíti.
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10.§ A rendszerben részt vevő szervezetek,
ill.
a
feljogosított
szervezetek
nyilatkozattételi
kötelezettségüket
kizárólag írásban, az átvétel idejét és tényét
igazoló módon tehetik meg érvényesen, ide
értve a faxot, ill. e-mail-t is. Ez utóbbi két
módon közölt nyilatkozatok csak akkor
tekinthetők érvényesen közöltnek, ha
annak vételét a küldő igazolni tudja.
Az
esetlegesen
személyesen
tett
nyilatkozatokról
jegyzőkönyvet
kell
felvenni és abból annyi példányt készíteni,
hogy valamennyi jelenlévő fél 1 példányt
kapjon. A feljogosított szervezetnél
maradó példányon a jegyzőkönyv átvételét
az átvevőkkel igazoltatni kell.
11.§ A rendszerben kötelezően, illetve
önkéntes csatlakozás útján történő
részvétel díjmentes, a felmerült költségeket
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
viseli.
12.§ Amennyiben a rendszerben részt vevő
szervezet tevékenysége vagy mulasztása
kárt okoz, a rendszerben részt vevő
szervezet köteles azt a feljogosított
szervezet felé az erről szóló értesítést
követő 30 napon belül megfizetni.
13.§ A keretmegállapodásos eljárás
második részét a feljogosított szervezet
folytatja le.
14.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata
feljogosítja a feljogosított szervet arra,
hogy a jelen rendelet személyi hatálya alá
tartozókkal – a jelen rendelet tárgyi
hatályba
nem
tartozó
beszerzések
vonatkozásában
–
együttműködési
megállapodást kössön. Az együttműködési
megállapodás tervezetének jóváhagyásáról
a képviselő-testület dönt.
Záró rendelkezések
15.§ Jelen rendelet 2011. április 01 napján
lép
hatályba,
rendelkezéseit
a
hatálybalépés
után
megkezdett
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beszerzésekre, közbeszerzésekre, és az
azok alapján megkötött szerződésekre kell
alkalmazni.
Kihirdetve: 2011. február 24-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati
rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében megállapított
jogkörében eljárva, az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
42/A.§.
(4)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
A házasság, valamint a bejegyzett
élettársi kapcsolat megkötése, létesítése
(továbbiakban: házasságkötés) a hivatali
helyiségen kívüli
1.§.
(1)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata házasságkötésre alkalmas
hivatali helyiségként a Refektórium
(Szentgotthárd, Széll K.tér 11.) helyiségét
biztosítja.
(2) A hivatali helyiségen kívüli
házasságkötést a szándék bejelentésekor
kizárólag írásban lehet kérni. A kérelem
benyújtására a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályiról
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai
vonatkoznak.
(3) A kérelem tartalmazza továbbá:
a.) helyszín megjelölését pontos cím
feltüntetésével: település, utca, házszám;
utca, házszám hiányában helyrajzi szám
b.) házasságkötés pontos idejét: év, hónap,
nap, óra, perc megjelöléssel.
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c.) nyilatkozatot a házasságkötéssel
kapcsolatos költségek kérelmező általi
viseléséről.
2.§. (1) Hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésre akkor alkalmas a helyszín
ha:

2011. FEBRUÁR 23.
A házasságkötés hivatali munkaidőn
kívül

4.§.
(1)A
házasságkötés
hivatali
munkaidőn kívül is lehetséges pénteken és
szombaton. Ez külön engedélyezési eljárást
nem igényel.
A házasságkötéséhez kapcsolódó díjak

a.)

kizárólag szárazföldön van,

b.)
olyan épület vagy építmény, mely
olyan oldalfalakkal és tetővel rendelkezik,
amely megfelelően biztosítja az anyakönyv
és az anyakönyvvezető sértetlenségét,
valamint a személyes adatok biztonságát
c.)
gépjárművel
közvetlenül, minden
elérhető.

a
helyszín
nehézség nélkül

(2)
Egyházi szertartások
házasság nem köthető.

helyszínén

(3) Hivatali helyiségen kívül házasságkötés
akkor tartható, ha annak időpontja nem
ütközik hivatali helyiségben tartott
házasságkötés időpontjával.
3.§. (1) A házasságkötés hivatali
helyiségen
kívüli
helyszínének
alkalmasságát
első
alkalommal
a
házasságkötés bejelentését követő egy
héten belül ellenőrizni kell. Ha azt a
körülmények indokolják, akkor az
esemény előtt még egyszer, lehetőség
szerint a házasságkötés előtti héten,
legkésőbb a házasságkötés napja előtti
napon az anyakönyvvezető ellenőrzi, az
ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben
rögzíti.
(2) Ha az ellenőrzés alapján a hivatali
helyiségen kívüli helyszín nem alkalmas,
akkor a jegyző a házasságkötést a tervezett
helyszínen megtilthatja, egyidejűleg a
hivatali helyiséget a házasságkötés
helyszíneként felajánlhatja.

5.§. (1) A házasságkötéskor a felek által
igényelt
szolgáltatásokat,
külön
megrendelés szerint a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület biztosítja, az általuk
meghatározott díjakkal.
(2)
A
Refektórium,
mint
házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség
használata ingyenes.
(3) A hivatali helyiségen kívüli
házasságkötéskor a hivatali helyiségen
kívüli helyszín biztosításával és a
szertartással kapcsolatos mindennemű
költségét kérelmezők viselik.
(4) A hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésnek az anyakönyvezető
közreműködése
kapcsán
felmerülő
költségét; a hivatali
időn kívüli
házasságkötés esetén az anyakönyvvezető
közreműködésének költségét; valamint a
hivatali helyiség berendezésének költségét
a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5)A
hivatali
helyiségen
kívüli
házasságkötés, valamint a hivatali időn
kívüli házasságkötés esetén ha valamelyik
házasuló, illetve élettársi kapcsolatot
létesítő állapota közeli halállal fenyeget,
vagy súlyos mozgáskorlátozott, vagy
súlyosan megromlott egészségi állapota
miatt különös erőfeszítés lenne számára a
hivatali helyiségben való megjelenés, az
1.mellékletben
meghatározott
díjak
megtérítése alól Szentgotthárd Város
Polgármestere adhat mentességet A
Polgármester döntése ellen Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületéhez lehet fellebbezést benyújtani.
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6.§.
(1)
Az
1.mellékletében
meghatározott díjakat a Polgármesteri
Hivatal Szentgotthárd számlájára kell
megfizetni a házasságkötésre vonatkozó
szándékot rögzítő jegyzőkönyv felvételével
egyidőben, számla ellenében.
(2) Amennyiben az esemény
elmarad és azt az esemény időpontja előtt
legalább 5 nappal korábban bejelentik, a
szolgáltatás díját a Polgármesteri Hivatal
visszafizeti.
(3) Az 1.mellékletben meghatározott díjak
a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik
azzal, hogy a hivatali helyiségen kívüli
külső helyszín ellenőrzéséből származó
bevételnek, az anyakönyvvezető hivatali
időn
kívüli
munkavégzése
ellentételezéséből származó bevételnek, a
Refektórium
előkészítéséből
és
a
Refektórium berendezéséből származó
1.mellékelet szerinti bevételnek az 50%-a
külön megbízási szerződés alapján az
eljáró, közreműködő anyakönyvvezetőt
illeti meg.
7.§. (1) A házasságkötés esetén a
közreműködő anyakönyvvezető részére
választása szerint szabadidő átalány jár,
melynek mértéke legfeljebb évi húsz
munkanap, vagy a rendkívüli munkavégzés
időtartamával azonos mértékű (a heti
pihenőnapon végzett munka esetén a
munkavégzés időtartama kétszeresének
megfelelő mértékű) szabadidő illeti meg.
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9.§. Szentgotthárd Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési
szabályzatáról valamint mellékleteiről
szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet 1.
melléklete (A Képviselő-testület
Szentgotthárd Város polgármesterére
ruházza a következő hatáskörök
gyakorlását:)a következő 1.1.5. ponttal
egészül ki:
„1.1.5. az anyakönyvi eljárások egyes
kérdéseiről
szóló
önkormányzati
rendeletben a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés, valamint a hivatali időn
kívüli
házasságkötés
esetén
a
meghatározott díjak megtérítése alóli
mentesség adását”
Kihirdetve: 2011. február 24-én.
1.
melléklet a 8/2011.
önkormányzati rendelethez

(II.

24.)

1. Hivatali helyiségen kívüli külső
helyszín ellenőrzése
3270 Ft + ÁFA/ alkalom
2. Anyakönyvvezető hivatali időn kívüli
munkavégzésének költsége:
a./ Anyakönyvvezető hivatali időn kívüli
munkavégzésének költsége:
5440 Ft+ ÁFA/ alkalom
b./ Anyakönyvvezető hivatali időn ívüli,
pihenőnapon végzett munkavégzésének
költsége:
8400.-Ft + ÁFA/alkalom

Záró rendelkezések
8.§. (1) Ezen rendelet 2011. április 1-én
lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépését követően bejelentett házasságkötés
esetén kell alkalmazni.
(2)
Ezen
rendelettel
megállapított
szabályokat kell alkalmazni az egyéb
családi
rendezvényekre,
névadóra,
házassági évfordulóra is.

3.Refektórium
a./ Refektórium
Ft/alkalom
b./ Refektórium
Ft/alkalom

előkészítés:

1940

berendezés:

1480

c./ Gyertya: 200 Ft/alkalom
d./ Asztaldísz: 3.500 Ft/alkalom
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e./ Anyakönyvi borító: beszerzési áron
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
9/2011.(II. 24.) számú önkormányzati
rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
a fizető parkolók 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.§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának a fizető parkolók
működésének
és
igénybevételének
rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT
rendelet (továbbiakban R.) 9/A §(2)
bekezdése a következőképpen módosul:
„A tárgyévben a település polgármestere
által megjelölt jármű típusát és rendszámát
Szentgotthárd város Polgármesteréhez kell
bejelenteni - azon település, amely
falugondnoki gépjárművel rendelkezik,
kizárólag a falugondnoki gépjárművét
jelentheti be e célból. Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
polgármestere
önkormányzatonként egy igazolást állít ki.
Ezen igazolás alapján jogosultak az
önkormányzatok
az
éves
bérlet
igénylésére”.
2.§ A R. 9.§ (4) bekezdése a
következőképpen módosul: „Az éves
parkolóbérlet ára a 2. számú melléklet
szerinti kedvezményes lakossági bérletre
meghatározott összeg.”
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3.§ (1) A R. 9/A § (5) bekezdésének
helyébe a következő lép:
„Éves
parkolóbérletre
jogosult
a
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a
Szentgotthárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott
intézmények gépjárművei, amennyiben a
gépjárműadót
Szentgotthárdon
az
adójogszabályoknak
megfelelően
befizették. A kedvezményes parkoló bérlet
kiadását az intézményvezető kérheti. Az
éves parkolóbérlet ára a 2. számú melléklet
szerinti kedvezményes lakossági bérletre
meghatározott összeg.”
(2) A 9/A§ (5) bekezdésének számozása
(6) bekezdésre változik, és a következő
szövegezésűre módosul:
„(6) Egyebekben a 9.§ (2), (4), (5), (6)
és (8)-(10) bekezdéseiben foglalt
szabályok
vonatkoznak
a
kistérségi
önkormányzatokra és a 9/A§ (5)
bekezdése szerinti intézményekre is.”
4.§ A R. 2. sz. melléklet V. pontjának
első mondata a következőképpen
módosul:
„a pótdíj mértéke a bírságolás napján
történő befizetés esetén az 1 órai
várakozási díj 6-szorosa”.
5.§ Záró rendelkezések
(1) A R. egyebekben változatlan.
(2) A rendelet 2011. március 01-én lép
hatályba.
Kihirdetve: 2011. február 24-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének
10/2011. (II. 24.) számú önkormányzati
rendelete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. (VI. 28.) ÖKT rendelet
módosításáról.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében megállapított
jogkörében eljárva, az Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1.
§
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
a
helyi
környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001.
/VI.28./
ÖKT
rendelet
(továbbiakban R.) 2/A § (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2). A hulladékgyűjtő szigeteken 5 db
egyenként 1100 l. űrtartalmú speciális
szelektív zárral ellátott hulladékgyűjtő
konténereket kell elhelyezni, melyek közül
2 db papírgyűjtő, 1 db üveggyűjtő, 2 db
PET-palack gyűjtő konténer. A konténeren
az abba bedobható hulladék fajtáját jól
láthatóan és olvashatóan jelezni kell A R.
3. számú melléklet B. pontjában felsorolt
hulladékgyűjtő szigeteken 1 -1 db
egyenként 1050 l űrtartalmú speciális
beöntő nyílással ellátott használt
sütőolaj gyűjtőkonténert is el kell
helyezni.”
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2. § A R. 2/A § (4) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) A hulladékgyűjtő szigeteken kell a
megfelelő konténerekben elhelyezni a
képződő papír-üveg-PET-palack(műanyag
palack)- hulladékot valamint a kijelölt
helyeken a használt sütőolaj. Az egyes
hulladékfajták csak az arra rendszeresített
konténerekbe rakhatók. A konténerekbe
más hulladék egyéb dolog bedobása,
beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt
hulladék a konténer nyílásán bármilyen
okból nem fér be, azt a hulladékgyűjtő
szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa
köteles visszaszállítani”.
3. § A R. 3. melléklete helyébe az e
rendelet szerinti 1. melléklet lép.
4.§ Záró rendelkezések
(1) A R. egyebekben változatlanul
érvényes.
(2) Jelen rendelet 2011. március 01-én
lép hatályba.
Kihirdetés napja: 2011. február 24-én.
1. mellékletet a 22/2001. (VI. 28.) ÖKT
rendelet 3. mellékletéről (a módosítások
félkövér betűvel):

„1. A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon:
1.1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
1.2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)
1.3. az 1092. hrsz-ú terület (Arany J. utca - Széchenyi utca kereszteződése)
1.4. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje)
1.5 az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
1.6. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)
1.7. a 0115. hrsz-ú terület (Zsidahegyi beköt út mentén )
1.8. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
5. a 310.hrsz-ú terület (Kethelyi út Nyírfa vendéglő előtt) /
1.9. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)
1.10. 11.a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
1.11. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló)
1.12. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett)
1.13.a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
1.14.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
1.1.5. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)
1.16. az 1066.hrsz-ú terület (Ifjúsági Park előtti terület)
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2. A használt sütőolaj gyűjtőkonténerrel
rendelkező hulladékgyűjtő szigetek
elhelyezkedése Szentgotthárdon:
2.1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch –
Club 3-as közötti terület)
2.2. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á.
ltp.)”
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének
11/2011. (II. 24.) számú önkormányzati
rendelete a Helyi iparűzési adóról szóló
5/1991. rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében megállapított
jogkörében eljárva, az Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a Helyi iparűzési
adóról szóló 5/1991. rendelet
(továbbiakban R.) 9. § (3) bekezdése a)
pontja „a) a Htv. 37. § (2) bekezdés

a) pontjában meghatározott piaci és
vásározó kiskereskedelmi
tevékenység végzése esetén
naptári naponként 1.000,-Ft,”
hatályon kívül kerül
2.§ A R. 9.§ (3) bekezdés b) pontja
helyébe a következő lép:

„b)a Htv. 37. § (2) bekezdés a) és
b)pontokban meghatározott
építőipari-, természeti
erőforrás kutatási-, és bármely
egyéb tevékenység végzése esetén
naptári naponként
5.000,-Ft.”
3.§ Záró rendelkezések

2011. FEBRUÁR 23.

(1) A R. egyebekben változatlanul
érvényes.
(2) Jelen rendelet 2011. március 01-én
lép hatályba.
Kihirdetés napja: 2011. február 24-én.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
33/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2011.
évi
költségvetés
kapcsán
a
következő
javaslatokat teszi:
A Városi Televízió Nonprofit Kftvel
kezdődjenek
tárgyalások
a
Szentgotthárd, Széll K. tér 6. szám alatti,
Szentgotthárd város Önkormányzatának
tulajdonát képező ingatlanban a kft által
használt helyiségek bérleti díjáról. A
tárgyalások térjenek ki arra is, hogy az
intézmények felé a szolgáltatás milyen
formában történhet meg a Televízió
részéről.
Javasolja megvizsgálni, hogy a
takarítás központi szervezetben való
meghagyása
vagy
visszavétele
az
intézményekhez felel-e meg jobban az
önkormányzat érdekeinek arra való
figyelemmel, hogy ez a későbbiekben ne
okozzon várhatóan nagyobb terhet a
városnak.
A telekadó esetleges bevezetése
kapcsán a Polgármesteri Hivatal vizsgálja
meg az ipari övezetben sorolt beépítetlen
ingatlanokra kivetett adó esetleges hatásait
és a következő képviselő-testületi ülésre
kerüljön ez vissza.
A Pannon Kapu
Kulturális
Egyesület vonatkozásában javasolja a
28.267 ezer Ft megállapítását azzal a
kitétellel, hogy ez az összeg a
Szentgotthárd
kultúrájára
fordítandó
összeg ebben az évben - függetlenül a
közművelődési
feladatokat
elvégző
szervezettől.
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A hiány mértéke 350 millió Ft-ban
állapítandó meg és a hiányzó 17 millió Ft a
amennyiben a megtakarítási programból
nem térül meg, úgy a Polgármesteri
Hivatalnak ki kell dolgozni az erre
vonatkozó
megtakarítást
a
saját
költségvetéséből, amit elsősorban a dologi
és személyi megtakarításból kell elérni az
Önkormányzatnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
34/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés
1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Város
Polgármesteri
Hivatalának Közbeszerzési szabályzatát az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint
jóváhagyja.
3.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő – Testülete
rögzíti,
hogy Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
A
helyben
központosított közbeszerzésekről szóló, az
Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
rendelettervezetben
meghatározott
beszerzési tárgyak köre nem azonos
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a
Lucsik és Társa Kft között fennálló
szerződésben
meghatározott
a
megtakarítási programcsomagba bevonásra
kerülő közbeszerzési eljárások keretében
megvalósítandó beszerzések listájával.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
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Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
35/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának képviselő – testülete A
Közművelődési
Koncepció
és
a
közművelődési rendelet felülvizsgálata
című beszámolót megismerte és azt
elfogadja azzal, hogy Szentgotthárd város
közművelődési koncepciójának módosítása
és ezzel összefüggésben a közművelődési
rendeletének módosítása - a megfelelő
előkészítést követően - a 2011. júniusi
Képviselő-testületi
ülésre
kerüljön
előterjesztésre.
Határidő: 2011. júniusi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László irodavezető
2. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2010.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az
1. számú mellékletben foglaltak szerint
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
36/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete az önkormányzati
intézmények energetikai állapotáról és a
távhőszolgáltatás
helyzetéről,
fejlesztésének lehetőségeiről készített
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Fekete
irodavezető

Tamás

műszaki

37/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium Pedagógiai Program
és Helyi tanterv módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató
38/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár 2011. évi munkatervét az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
jóváhagyja.
Felkéri
az
intézmény
igazgatóját a munkatervben meghatározott
feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
39/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár kérelmét elfogadja és az
intézményi SZMSZ módosítását az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
40/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár
továbbképzési
tervét
az
Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős : Molnár Piroska igazgató
Dr. Gábor László irodavezető
41/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
A III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES
FELADATAI / III/B. Ágazati feladatok /
Szociális feladatok egészüljön ki az alábbi
ponttal:
„12.) A Társulási Tanács által fenntartott
intézmények által biztosított valamennyi
(szociális és gyermekjóléti) személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról Szentgotthárd Város
Önkormányzata alkot rendeletet.”
A Társulási Megállapodás egyebekben
nem változik.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester /
elnök
42/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
képviselő – testülete a „Szentgotthárd
Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv
2010-2012” program végrehajtásáról, a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület által
2010. 2. félévben az idegenforgalom
területén végzett tevékenységről” szóló
beszámolót elfogadja, az abban foglaltakat
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért
Irodavezető

Fekete

Tamás
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43/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
településrészi
önkormányzatok vezetőinek az alábbi
képviselőket választja meg:
Farkasfa
Városrészi
Önkormányzata:
Dömötör Sándor
Jakabháza Városrészi Önkormányzata:
Virányi Balázs
Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata:
Dr. Sütő Ferenc
Rábafüzes Városrészi Önkormányzata:
Kardosné Kovács Márta Mária
Rábakethely Városrészi Önkormányzata:
Dr. Haragh László
Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata:
Labritz Béla
Zsida-Zsidahegy
Városrészi
Önkormányzata: Vadász József
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Biróné Nardai Veronika testületi
ügyintéző
44/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Az
elektronikus
vállalkozói ügyintézés ellenőrzéséről”
megnevezésű
ellenőrzési
jelentést
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
45/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
kizárólagos
tulajdonát
képező
szentgotthárdi 12/3 hrsz-ú ingatlanából a
Mérőlánc Bt. által készített 110/2010.
munkaszámú Változási vázrajz alapján
kimérésre került 123 m2-es területrészt a
szentgotthárdi 12/2 hrsz-ú ingatlan
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tulajdonosa
–West
Union
Invest
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1014
Budapest, Úri utca 68. 1. em. 6.) részére
bruttó 638.500.- Ft áron értékesíti.
A telekhatár módosítás Földhivatali
átvezetésének és az adásvételi szerződés
elkészítésének költsége a vevő, West
Union Invest Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft-t terheli, továbbá az Adás-vételi
szerződés elkészíttetése is a Kft. feladata.
Az Adás-vételi szerződés elkészítésének
határideje a jelen határozat közlését
követő 30 nap. A vételárat legkésőbb a
szerződés megkötéséig át kell utalni az
Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél
vezetett
11747068-15421481
számú
számlájára.
Abban az esetben, ha a West Union Invest
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a
megadott határidőn belül nem köt
szerződést és nem fizeti meg a
meghatározott vételárat, úgy a képviselőtestület felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert a túlépítés miatt bírósági
per indításával.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
46/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1377/1
hrsz-ú ingatlan területének és az azon lévő
elárusító
pavilon
alatti
területrész
bérbeadása kapcsán úgy határoz, hogy
felkéri a Dolgos Díszfaiskola Kft-t, hogy
ez év novemberéig adjon be ismételten
kérelmet a terület bérletének 2012.
januárjától
történő
egységesítésére
vonatkozóan.
Addig
a
jelenlegi
szerződések érvényesek.
Az ingatlanon álló építmény (volt
szabóműhely,
területe
24
m2)
vonatkozásában hozzájárul a bérleti
szerződés megkötéséhez a korábbi
szerződés szerinti – változatlan,187.560.Ft/év - bérleti díjért, a korábbi
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szerződésben
megfogalmazott
feltételekkel. Amikor a területbérlet
rendezésére a fenti időpontban sor kerül,
akkor erre a helyiségre is a következő évtől
új szerződést kell kötni.
Határidő a közlésre azonnal, illetve a
szerződés megkötésére 2011. március 17
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
47/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
képviselő – testülete az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat Szentgotthárd
igazgatójának
„Az
önkormányzati
tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és
vízdíjhátralékáról
és
a
hátralékok
behajtásáról tett intézkedésekről” szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
48/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 15. szám alatti jelenlegi
önkormányzati bérlakás kapcsán felkéri a
Műszaki Irodát, hogy vizsgálja meg, hogy
ennek a szentgotthárdi 29/A/2 hrsz-ú, 2
szobás 83 m2 alapterületű komfortos lakás
üzlethelyiséggé alakításának mik a
műszaki-, építésügyi feltételei és ennek
várható költségei. Készüljön erről a
következő
rendes
testületi
ülésre
tájékoztatás a Képviselő-testület részére.
Határidő: a közlésre azonnal, a
tájékoztatás elkészítése: márciusi testületi
ülés.
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás és
Tófeji Zsolt
50/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

2011. FEBRUÁR 23.

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 2011. április 01.
napjától a KSH által közölt inflációs
rátának megfelelő mértékben, 4,9 %-kal
megemeli.
Ugyanakkor
elrendeli,
hogy
a
Szentgotthárd, Széll K. tér 16 sz. alatti
1359/3/A/1
hrsz-ú gyógyszertár bérleti díja arra
tekintettel, hogy annak mértéke a
Szentgotthárd
központjában
lévő
önkormányzati
üzlethelyiségek
bérleti
díjánál
lényegesen magasabb, azt
2011-ben nem változtatja.
2./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Szentgotthárd, Széll K. tér
16
sz.
alatti 1359/3/A/1
hrsz-ú
gyógyszertár
bérleti
díjának
csökkentésére a Magister-Pharm
Bt. által beadott kérelem kapcsán
javasolja, hogy erre újabb kérelmet a
következő évre
vonatkozóan 2011. novemberében adjon
be ismételten a cég képviselője.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
51/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető
igazgatói
tisztségének
ellátásával – a pályázó kérésében foglalt
indokok alapján - 2011. március 1.
napjától 2011. augusztus 31. napjáig, 3
hónapos próbaidő kikötésével Vörös
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Imre, Sárvár, Csokonai u. 27. sz. alatti
lakost bízza meg. Az ügyvezető igazgató
személyi alapbérét bruttó 800.000.- Ft/ hó
összegben,
költségátalányát
bruttó
110.000.- Ft/hó összegben határozza meg,
egyben felhatalmazza Huszár Gábor
polgármestert, hogy a munkaszerződést a
pályázat nyertesével kösse meg.
1.2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Vörös Imre, a Gotthárd-Therm Fürdő és
Idegenforgalmi
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója
(a továbbiakban: kérelmező) kérelmének
helyt ad, és engedélyezi számára olyan,
társasági formában működő vállalkozás
működtetését, amelyben Vörös Imre a
Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító
okiratában
meghatározott
tevékenységekkel azonos, illetőleg ahhoz
hasonló tevékenységet végez.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
52/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
hozzájárul
a
Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti
társasház udvarán lévő 1334/A/8 hrsz-ú 14
m2 alapterületű garázs Varga Csaba (szül.:
Komló, 1984.05.15., an.: Orsós Katalin)
Szentgotthárd, Széchenyi u. 29/B. szám
alatti lakos részére történő bérbeadásához
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási
idővel. A havi bérleti díj: 4.900.- Ft.
Bérleti
szerződés
megkötése
az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
közlése szerint.
Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre legkésőbb 2011. március

2011. FEBRUÁR 23.

16.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető tanácsos,
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat
53/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pannon Kapu
Kulturális
Egyesülettel
létrehozott
Együttműködési Megállapodást fenntartja.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület
vizsgálatát
végző
Munkacsoportot
megszünteti és kéri, hogy további
vizsgálódást ne folytasson.
Szentgotthárd
város
Önkormányzata
ügyészségi vizsgálatot kezdeményez az
Egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvényben foglaltak alapján a Pannon
Kapu Kulturális Egyesületnél.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
54/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület
Szentgotthárd 2010. évben végzett
lelkiismeretes munkáját elismeri, és három
tagját, nevezetesen:
Bedi Ferencet (lakcím: Szentgotthárd,
Alvég u. 22.),
Tóth Ferencet (lakcím: Szentgotthárd,
Alvég u. 40.) és
Meskó Gábort (lakcím: Szentgotthárd,
Hunyadi u. 23.)
személyenként nettó 10.000,- Ft (azaz:
tízezer forint) pénzjutalomban részesíti a
2011. évi költségvetés kitüntetési kerete
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
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