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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
27/2011. (IX. 29.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 24.) számú
önkormányzati rendelet módosítása.

3.

28/2011. (IX. 29.) ÖKT r.

Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló
8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet
módosítása.

8.

29/2011. (IX. 29.) ÖKT r.

Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatának,
valamint szabályozási tervének egységes szövegéről
szóló 28/2007. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

9.

30/2011. (IX. 29.) ÖKT r.

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.)
számú önkormányzati rendelet módosítása.

15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK:
228/2011. (IX. 29.)

Beszámoló a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok
munkájáról. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás
és a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről.

16.

229/2011. (IX. 29.)

Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének
végrehajtásáról, különös tekintettel a hulladékégető
építése, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos tapasztalatokra. A környezetvédelmi
program felülvizsgálata. Feladatok, lehetőségek,
esélyek a ,,fenntartható fejlődésért” Szentgotthárdon.

16.

230/2011. (IX. 29.)

Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységről.

17.

231/2011. (IX. 29.)

PKKE Együttműködési Megállapodás módosítása.

17.

232/2011. (IX. 29.)

Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése

17.
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a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében.
233/2011. (IX. 29.)

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium hozzájárulás kérése pályázathoz.

17.

234/2011. (IX. 29.)

Szentgotthárd Városi Ifjúsági Cselekvési Terve.

18.

235/2011. (IX. 29.)

Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

18.

236/2011. (IX. 29.)

Országos Szlovén Önkormányzat kérelme.

19.

237/2011. (IX. 29.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata által ellátott
önként vállalt feladatok.

19.

238/2011. (IX. 29.)

A Szentgotthárd, hrsz. 26. (Polgármesteri Hivatal
épülete) tulajdonjoga átruházásának kezdeményezése.

19.

239/2011. (IX. 29.)

A településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat
módosítása – Motocross, Quadpálya és Kalandpark.

20.

240/2011. (IX. 29.)

Kutyaotthon – új helyszín kijelölés.

20.

241/2011. (IX. 29.)

Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a
közoktatásban (TIOP-1.1.1-11/1) pályázati lehetőség.

21.

242/2011. (IX. 29.)

Pályázati lehetőség a bölcsőde felújítására.

21.

243/2011. (IX. 29.)

Tulajdonosi hozzájárulás LEADER pályázathoz.

21.

244/2011. (IX. 29.)

Sportcsarnok ügye.

21.

245/2011. (IX. 29.)

Tulajdonrész vásárlás ügye (Kovács Miklós és Kovács
Miklósné).

22.

246/2011. (IX. 29.)

Ingatlan vásárlási kérelem (Dr. Szűcs György).

22.

247/2011. (IX. 29.)

Szentgotthárd, Hunyadi utca 3/B. fszt. 3. szám alatti
üzlethelyiség bérbeadása.

22.

248/2011. (IX. 29.)

Ingatlan értékesítési bevétel. Gotthárd I kötvényhez
kapcsolódó kezességvállalás és kamatfizetési kötelezettség.

23.

249/2011. (IX. 29.)

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012.

23.

250/2011. (IX. 29.)

Gépkocsi lízing.

24.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati
rendelete
a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről szóló
6/2011. (II. 24.) 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.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő – testületének a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetésről szóló 6/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelete /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 2.201.101,3 e/Ft-ban,
azaz
Kettőmilliárd-kettőszázegymilliószázegyezer háromszáz forintban,

2011. SZEPTEMBER 28.

b) bevételi főösszegét 1.779.123,3 e/Ft
azaz
Egymilliárdhétszázhetvenkilencmillióegyszázhuszonháromezer
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 bevételek 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

1.299.803,3 e/Ft

a) intézményi működési bevételek:

108.964 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

329.539,3 e/Ft, ebből
264.641 e/Ft,
3.621,3 e/Ft,
58.372 e/Ft;
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cd) egyéb központi támogatás
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2.905 e/Ft

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

162.602 e/Ft, ebből
160.879 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

447.381 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
134.391 e/Ft
128.853 e/Ft
5.538 e/Ft
31.939 e/Ft
31.939 e/Ft
1.779.123,3 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

421.978 e/Ft

26.029 e/Ft,
22.643 e/Ft,
1.572 e/Ft,
57.720 e/Ft,
1.000 e/Ft;

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei:
ba) helyi adók
553.000 e/Ft,
bb) átengedett központi adók
143.998 e/Ft,
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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
1.375.356,8 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
244.292 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
167.921 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
34.922 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás
304.594 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás
602.227,8 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
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
255.515 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
91.603 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
78.078 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
85.834 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
38.717 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön
16.000 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön
22.717 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
255.504,5 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
2.282 e/Ft,
db) Működési céltartalék
26.780,5 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
226.442 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
410.135 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
109.023 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
421.496,8 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
429.087 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
315.482 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
39.480 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
74.125 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
5.615 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.375.356,8 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt
előirányzatok a következők:
a)III. Béla Szakképző Iskola
244.292 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata
146.301e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előir.
37.919 e/Ft,
ac) dologi kiadások előirányzata
54.331 e/Ft,
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ad) egyéb működési kiadás előirányzata
ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.

126 e/Ft,
5.615 e/Ft;

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

167.921 e/Ft,
70.600 e/Ft,
17.990 e/Ft,
79.331 e/Ft;

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

34.922 e/Ft,
17.190 e/Ft,
4.394 e/Ft,
13.338 e/Ft;

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

304.594 e/Ft,
304.594 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.

602.227,8 e/Ft,
176.044 e/Ft,
48.720 e/Ft,
253.096,8 e/Ft,
124.367 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.

19.000 e/Ft,
1.400 e/Ft,
1.000 e/Ft
a) a Képviselő-testület az évközi, előre
nem tervezett kiadásokra általános
tartalékot képez 2.282 e/Ft összegben,
melyből
aa) a polgármester kerete 172 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék 1.110 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot
képez
253.222,5 e/Ft összegben,
az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék: 26.780,5 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék: 226.442 e/Ft.
(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában
említett működési céltartalék az alábbiak
szerint oszlik meg:

(4) Az 5. § da) pontjában szereplő
kiadási előirányzaton belül a kiemelt
előirányzatok a következők:
a) normatív hozzájárulás, melyen belül
aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás

1.812 e/Ft,
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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 2.111 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
732 e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret
583,5 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)
943 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
193.283 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 253.222,5 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 1.375.356,8 e/Ft előirányzatot
hagy jóvá. A tervezett előirányzatból
252.366 e/Ft-ot az önkormányzati
igazgatási feladatokhoz, 8.928 e/Ft-ot, az

önkormányzati jogalkotási feladatokhoz,
míg 362.333,8 e/Ft-ot a Polgármesteri
Hivatal által ellátott működési jellegű
feladatokra,
447.135
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.”
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„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
58.372
e/Ft.
Központosított
előirányzatok 3.621,3 e/Ft. Egyéb
központi támogatás 2.905 e/Ft
8. § Hatályát veszíti a Rendelet 12 §-a.
9.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben
változik.

nem
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(2) Ezen rendelet kihirdetése napját
követő napon lép hatályba és a
hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Kihirdetve: 2011. szeptember 29-én.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati
rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről
szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
42/A.§. (4) bekezdés a./pontjában kapott
felhatalmazás
alapján,
a
Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi
XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében
megállapított
jogkörében eljárva
a
következőket rendeli el:
1.§. (1) Az anyakönyvi eljárások egyes
kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 5.§. (1) bekezdése (A
házasságkötéshez kapcsolódó díjak)
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§.(1) A házasságkötéskor a felek által
igényelt szolgáltatásokat, külön
megrendelés szerint rendezvényszervező
biztosítja, az általa meghatározott díjakkal.
2.§. (1) A Rendelet 6.§. (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§. (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,
a
Refektórium
előkészítéséből
rendezvényszervező
közreműködése
esetén, a Refektórium berendezéséből és a
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rendezvényszervező közreműködése esetén
a Refektórium ellenőrzésből származó
1.mellékelet szerinti bevételnek az 50%-a
külön megbízási szerződés alapján az
eljáró, közreműködő anyakönyvvezetőt
illeti meg.
3.§. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe
ezen
rendelet
1.
mellékletével
megállapított 1. melléklet lép.
4.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben változatlanul
érvényes.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon
lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Kihirdetve: 2011. szeptember 29-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 kívüli,
pihenőnapon végzett munkavégzésének
költsége: 8400.-Ft + ÁFA/alkalom
3.Refektórium
a. a/ Refektórium előkészítés: 1940
Ft+ÁFA/alkalom
a.
b./
Refektórium
előkészítése
rendezvényszervező
közreműködése
esetén: 1940 Ft+ÁFA/alkalom
b. a./ Refektórium berendezés: 1480
Ft+ÁFA/alkalom
b. b./ Refektórium berendezés ellenőrzése
rendezvényszervező
közreműködése
esetén: 1480Ft+ÁFA/alkalom
c./ Gyertya: 200 Ft+ÁFA/alkalom
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d./ Asztaldísz: 3.500 Ft+ÁFA/alkalom
e./ Anyakönyvi borító: beszerzési áron
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati
rendelete
a Szentgotthárd város helyi építési
szabályzatának, valamint szabályozási
tervének egységes szövegéről szóló
28/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c)
pontjában és a 13. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, továbbá az
Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről
(a
továbbiakban:
OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendeletben foglalt szabályozás
figyelembevételével,
a véleményezési eljárásban közreműködő
alábbi államigazgatási szervek:
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami
Főépítész,
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőség,
Vas
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Körmendi,
Őriszentpéteri,
Szentgotthárdi,
Vasvári
Kistérségi
Népegészségügyi Intézete,
- Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége,
Vas
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
- Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Iroda,
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága,
Vas
Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala,
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- Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága,
Vas
Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága,
- Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága,
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szabályozásfelügyeleti
Kompetencia
Központ és
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
vízügyi Igazgatóság
véleményének figyelembe vételével az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Szentgotthárd város helyi építési
szabályzatának, valamint szabályozási
tervének egységes szövegéről szóló
28/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) XIII. Fejezete
helyébe a következő fejezet lép:
„XIII. Fejezet
A szentgotthárdi 0175/16; 0176/1 hrsz
ingatlanok
(Szentgotthárd
Motocross,
Quadpálya
és
Kalandpark)
Helyi
Építési
Szabályozásáról és Szabályozási
tervéről
1. Általános rendelkezések
182. § (1) A rendelet hatálya és
alkalmazása a szentgotthárdi 0175/16;
0176/1 hrsz ingatlanokra terjed ki.
(2) A területen területet felhasználni,
építési telket és területet kialakítani,
építményt,
épület-együttest
építeni,
átalakítani,
bővíteni,
felújítani,
helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani,
elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni
(a továbbiakban: építési munkát végezni)
és ezekre hatósági engedélyt adni csak e
rendelet és az AKCIÓTERV Kft. által
004/2009
törzsszámon
készített
dokumentáció 5. számú szabályozási terve
szerint szabad.
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183.§ (1) A Szabályozási terv alaptérképi
elemei:
a) meglévő telekhatárok;
b) helyrajzi számok;
c) utcanevek;
d) épületek, építmények, műtárgyak
határvonalai;
e) létesítmények megnevezései;
f) házszámok és
g) terepfelszín rétegvonalai és magassági
adatai.
(2) A Szabályozás Terven kötelezőnek kell
tekinteni és meg kell tartani:
a) a közterületet nem közterülettől
elválasztó vonalat: szabályozási vonal, és
szabályozási szélesség;
b) a beépítésre szánt és beépítésre nem
szánt területeket elválasztó vonalat,
c) a belterület határát,
d) az övezeti jellemzőket,
e) a területfelhasználási módok határát és
f) a beültetési kötelezettséggel terhelt
terület határát.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt kötelező
elemeket módosítani a c) és e) pont
kivételével csak a szabályozási terv
módosításával lehet. A c) és e) pont
szerinti határokat módosítani csak a
településszerkezeti terv és szabályozási
terv együttes módosításával lehetséges.
(4) A Szabályozási Terven irányadónak
kell tekinteni:
a) a telekhatárokat;
b) a javasolt megszüntetéseket;
c) a javasolt beépítést, épületkontúrt és
d) a javasolt parkoló, motorpálya,
drótkötélpálya helyét.
(5) Jelen rendeletben irányadó hatállyal
szabályozott elemek a rendelet módosítása
nélkül megváltoztathatók a vonatkozó
általános és helyi előírások keretei között.
Ahol a terv új szabályozási vonalat nem
jelöl, ott a meglévő közterülethatárt
szabályozási vonalnak kell tekinteni és
meg kell tartani.
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184. § (1) A tervezési terület beépítésre
szánt és beépítésre nem szánt területekre
tagozódik.
(2) Beépítésre szánt terület a különleges
szabadidős terület (Ks).
(3) Beépítésre nem szánt területek:
a) a különleges beépítésre nem szánt
szabadidős terület (Kk-sz) és
b) a közlekedési terület.
185. § (1) A tervezési terület közterületein
elsődlegesen elhelyezhető:
a) hirdető (reklám) berendezés,
b) közúti közlekedéssel kapcsolatos
építmények
(várakozóhelyek
és
tartozékaik),
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
d) szobor, díszkút, szakrális emlék,
e) távbeszélőfülke.
(2) Közterületen csak a környezet
arculatához illeszkedő utcabútor és egyéb
köztárgy helyezhető el, a közvetlen
környezetet is magába foglaló vizsgálat
alapján, az illetékes szakhatóságok
egyetértésével, a vonatkozó egyéb hatályos
rendelkezések keretei között.
(3) A közterületeket csak a használat
érdekében legszükségesebb nagyságú
burkolt felületekkel szabad ellátni. A
burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki
okok nem akadályozzák, zöldfelületként
kell kialakítani.
(4) Épületen csak a teljes homlokzati
felület
arculatához
igazodó
cégér,
cégfelirat, cégtábla helyezhető el. Új
épületeknél ezen felületeket az építési
engedélyben
meg
kell
határozni.
Tetőfelületen reklám nem engedélyezhető.
(5) Díszvilágítást, fényreklámot és
fényhirdető
berendezést
úgy
kell
kialakítani, hogy a fényhatás a környező
építmények rendeltetésszerű használatát ne
zavarja, a közlekedés biztonságát ne
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veszélyeztesse, a városképet kedvezőtlenül
ne befolyásolja.
186. § (1) Ahol a szabályozási terv
szabályozási vonalat nem jelöl, ott a
közterület felőli kerítést a közterület és
magánterület határvonalán kell elhelyezni.
(2) A Ks jelű különleges szabadidős
területen a telek közterületi vonalán csak
áttört kerítés építhető 1,2 – 1,8 m
magassággal.
(3) A Ksz jelű különleges beépítésre nem
szánt szabadidős területen a telek
közterületi vonalán csak áttört kerítés
építhető 1,2 – 1,8 m magassággal a
területileg illetékes vízügyi igazgatóság
engedélye alapján.
187. § (1) A különleges beépítésre nem
szánt területen olyan terepviszonyokat kell
kialakítani, amelyek biztosítják az árvizek
akadálytalan levonulását, pangó vizek
elvezetését.
(2) A pálya művi létesítményeinek (ugrató
domb, fordító stb.) magasságát az
árvízvédelmi töltés magassága alatt kell
kialakítani.
(3) A terepalakításnál a tájba illesztésre
fokozott figyelmet kell fordítani. Az építési
engedélyezési tervdokumentációt a 0176/1
hrsz-t az árvízvédelmi töltésről bemutató
látványtervvel kell kiegészíteni.
2. Beépítésre szánt területek
188. § (1) A különleges szabadidős
területen (Ks) elhelyezhető:
a) sportépítmény,
b) igazgatási épület,
c) a terület ellátását szolgáló kereskedelmi,
szolgáltató,
vendéglátó,
szálláshely
szolgáltató épület,
d) egyházi, oktatási, egészségügyi,
szociális épület.
(2) A Ks

SZ
4,5

20
900
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jelű, különleges szabadidős építési
övezeten belül az egyes telkek az alábbi
feltételek teljesülése esetén építhetők be:
a) telekalakítással létrehozott telek területe
legalább 900 m2 ;
b) az építményeket a Szabályozási Terven
körülhatárolt építési helyen belül
szabadon álló építési mód szerint kell
elhelyezni, a telek beépítettségének
legnagyobb mértéke: 20 %;
c) az oldal és hátsókert mérete kialakult,
annak hiányában minimum 3,0 m;
d)
a
megengedhető
legkisebb
építménymagasság 2,50 m, a legnagyobb
építménymagasság 4,5 m;
e) a kialakítandó zöldfelület legalább a
telekterület 15 %-a és
f)
a megengedett színterület sűrűségi
mutató: 0,3.
(3) A különleges területet
közművesítettséggel kell ellátni.
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(5) A Kalandpark terület megközelítésére a
1413/1. hrsz területen tervezett új
közlekedési terület megvalósulása vagy
annak a kialakítása hiányában a meglévő
1410/2 és 0175/22 hrsz út illetve
szabályozott közlekedési terület szolgál.
190. § (1) Az érintett ingatlanokon
szennyvíz közmű csatlakozás hiányában
zárt, szivárgás mentes gyűjtést és tárolást,
ártalom mentes elhelyezést biztosítani kell.
(2) Az ingatlanból csak a közcsatornát
üzemeltető
által
engedélyezett
szennyezettségű szennyvíz vezethető a
közcsatornába. Amennyiben a keletkező
szennyvíz a közcsatornába vezethetőség
feltételeinek nem felel meg, akkor
szükséges előtisztításáról telken belül kell
gondoskodni

hiányos
(3) A felszíni vizeket csatornahálózattal
kell összegyűjteni és a befogadóba vezetni.

3. Beépítésre nem szánt területek
189. § (1) A közlekedés számára a
szabályozási terven meghatározott területet
biztosítani kell.
(2) A közlekedés számára fenntartott
területen csak az út létesítményei,
berendezései és közművek létesíthetők,
illetve növényzet telepíthető.
(3) Az úthálózat elemeinek kategorizálását
és az építési szélességeket a 2. melléklet
tartalmazza.
(4) A településszerkezeti terv alapján
kijelölt nyugati városi gyűjtőút 40 m-es
sávját az út távlati megvalósítása számára
fent kell tartani. A területsávban új épület
és építmény a sport célú használatot
szolgáló műtárgyak kivételével nem
helyezhető el. A sportcélú műtárgyakat (pl:
ugrató, fordító) úgy kell kialakítani, hogy
az elkerülő út megvalósulása esetén
elbonthatóak legyenek.

(4) A tervezési területen az elektromos
energia
ellátást
szolgáló
hálózatot
földkábelbe fektetve szabad építeni. Az
árvízvédelmi töltés mentén légkábel is
alkalmazható.
(5) Az új hírközlési hálózatokat
földkábelbe, vagy alépítménybe helyezve
kell létesíteni.
(6) A közműlétesítmények jogszabályi
előírások
szerinti
védőtávolságát,
biztonsági övezetét biztosítani kell. A
védőtávolságon
bármilyen
építési
tevékenység csak az illetékes üzemeltető
hozzájárulása esetén engedélyezhető, ha
erre jogszabály lehetőséget ad.
(7) Új épületek építésére, meglévő
épületek bővítésére építési engedély csak
az
övezeti
előírásokban
rögzített
közműellátás rendelkezésre állása esetén
adható.
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191. § (1) A különleges beépítésre nem
szánt szabadidős területen (Ksz)
elhelyezhető:
a) sportépítmény,
b) igazgatási épület.
(2) A Kk-sz

SZ
2
4,0
5000
jelű, különleges beépítésre nem szánt
szabadidős építési övezeten belül az egyes
telkek az alábbi feltételek teljesülése esetén
építhetők be:
a) telekalakítással létrehozott telek területe
legalább 5000 m2;
b) az építményeket a szabályozási terven
„Szerkezeti terv alapján távlatban
megvalósuló gyűjtőút számára fenntartott
sávon” kívül lehet elhelyezni;
c) a telek beépítettségének legnagyobb
mértéke: 2 %;
d) az oldal és hátsókert mérete minimum
4,5 m;
e) a megengedhető legkisebb
építménymagasság 2,50 m, a legnagyobb
építménymagasság 4,0 m és
f) a kialakítandó zöldfelület legalább a
telekterület 40 %-a legyen.
(3) A különleges beépítésre nem szánt
területet hiányos közművesítettséggel kell
ellátni.
4. Környezetvédelem
192. § (1) A település teljes közigazgatási
területén állattartás az állattartásról szóló
rendelet, valamint a jelen előírások és
vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági
előírások
figyelembevételével
engedélyezhető.
(2) A területen keletkező szennyvizek
összegyűjtéséről
és
ártalommentes
kezeléséről a rendelet 190. § (2) bekezdése
alapján kell gondoskodni.

(4) A tömb területén a sport és szolgáltató
létesítményekben folytatott tevékenységek
során keletkező - vonatkozó jogszabályok
szerinti - veszélyes hulladékot az
ártalmatlanításig, illetve elszállításig a
jogszabályokban előírt módon, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és
környezetszennyezés nélkül tárolni.
(5) Kommunális szilárd és folyékony
hulladék elhelyezése csak intézményes
formában,
a
vonatkozó
egyéb
jogszabályok, hatósági előírások együttes
figyelembevételével engedélyezhető.
(6) A területen hatósági engedély csak
olyan tevékenységek folytatására, illetve
olyan új építmények elhelyezésére adható,
amelyek megfelelnek a technológiai
kibocsátási határértékeknek, valamint
teljesülnek az építési övezetekre előírt
légszennyezettségi határértékek.
(7) A településen új, légszennyező forrás
létesítésekor,
a
jogszabályban
meghatározott tevékenységek esetén az
előírt védelmi övezetet kell kijelölni.
(8) A sportcélú hasznosításból (motor és
quad pálya) keletkező por mennyiségének
csökkentése érdekében a hasznosítással
érintett területet a kiszáradástól és a
szállópor
keletkezésétől
folyamatos
locsolással kell védeni.
(9)1 A területen a lakosságot zavaró
mértékű bűzt okozó új létesítmény nem
helyezhető el. A meglévő létesítmény
tevékenysége korlátozható, vagy betiltható
a közegészségügyi hatóság állásfoglalása
alapján, környezetvédelmi hatósági
határozattal.

1

(3) A kommunális hulladék gyűjtését,
szállítását külön jogszabályban megszabott
módon kell végezni.
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A település levegőtisztasági szempontból
a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet 1. számú
melléklete alapján a 10. légszennyezettségi
zónába tartozik.
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(10)
Építés
előkészítési
munkák,
tereprendezés során a munkálatokkal
érintett területen meglévő termőföld
megmentéséről, előzetes letermeléséről és
zöldfelület építésben való felhasználásáról
az építtetőknek gondoskodnia kell.
(11) Amennyiben az üzemi tevékenységből
és építési munkából eredő zajterhelés
következtében
határérték
túllépés
következik be, a tulajdonos a védelem,
illetve az elhárítás megoldását az illetékes
környezetvédelmi hatóság előírásai szerint
köteles elvégezni.
(12)
Közutak
védőtávolságában,
zajvédelmi sávjaiban csak kivételes
esetben lehet olyan épületet elhelyezni,
melynek funkciójára jogszabályban előírt
zajterhelési határértéket a védősávon belüli
tényleges terhelés meghaladja.
(13) A szabadidős tevékenységgel keltett
zaj a köztemetőben folyó kegyeleti
tevékenységekre zavaró hatással nem lehet.
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(4) A helyi közút céljára történő
lejegyzéssel érintett ingatlanok helyrajzi
száma: Szentgotthárd 0175/18., 0175/17.,
075/16., 1403/1., 1412/1., 1413/2. hrsz.
(5) A Szentgotthárd 0175/16. és 0176/1.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, vagy az
ingatlanokon beruházni szándékozóval az
általa készített tanulmányterv alapján
településrendezési szerződést kell kötni
azon költségeknek, egyéb ráfordításoknak
az átvállalása vonatkozásában, amelyek a
beruházás megvalósításának előfeltételei
vagy
következményei
és
az
önkormányzatot terhelik.
194.
§
Szentgotthárd
Kalandpark,
Motocross és quad pálya Szabályozási
Terve a következő tervlapot tartalmazza,
azokat a Helyi Építési Szabályzattal együtt
kell alkalmazni: 5. Szabályozási Terv
jóváhagyandó M =1 : 2000; 004/2009
munkaszámon.”
2. § A Rendelet a következő XIV.
Fejezettel egészül ki:

5. Sajátos jogintézmények
„XIV. Fejezet
193. § (1) A beültetési kötelezettség
hatálya
alá
a
következő
telkek
Szabályozási
Terven
meghatározott
területei tartoznak: 0176/1 hrsz terület déli
és délkeleti oldalán legalább 10 m
szélességben.
(2) A beültetési kötelezettség alá eső
területen az alábbi minimális növényzetet
kell biztosítani:
a) terület gyepesítését,
b) a telepítési sávban őshonos fafajokkal
megvalósítandó
növénytelepítést,
faállomány képzését fásítással a jelölt
terület legalább 80 %-án.
(3) Az ültetést az építési engedély
mellékleteként benyújtott telepítési terv
alapján a használatbavételig kell elvégezni,
figyelembe véve a kiültetési időszakokat
(pl.: tavasz, ősz).

Záró rendelkezések
195. § (1) Ez az Egységes szerkezetbe
foglalt önkormányzati rendelet 2010.
január 7-én lép hatályba. Az egyes
fejezetekben előírtakat a folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát
veszti a 4/2005. (I. 28.), a 17/1999. (VII.
1.), a 25/1998. (XI. 26.), a 29/2001. (VIII.
20.), a 40/2000. (XI. 30.), az 1/2003. (I.
30.), a 41/2004. (Xll. 30.) és a 31/2001.
(VIII. 30.) önkormányzati rendelet.”
3. § A Rendelet a jelen rendelet 1.
mellékletébe foglalt 2. melléklettel egészül
ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját
követő 30. napon lép hatályba, és a
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követő

napon hatályát
Kihirdetve: 2011. szeptember 29-én.

1. melléklet
a 28/2007. (IX. 27.) számú
önkormányzati rendelethez

a 28/2007. (IX. 27.) önkormányzati
rendelethez

„2. melléklet

A

2011. SZEPTEMBER 28.

B
Települési
kategória

1

Út
megnevezése

2

1410/2, 175/22 Belterület
hrsz
kiszolgáló út, közút

C
Hrsz.

Az úthálózat elemeinek kategorizálása,
építési szélességek

D
Közút
ME
szerint

E
Kezelő

1410/2, B.VI.d.A Helyi
175/22
önkormányzat

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő–testületének
30/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati
rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról szóló
4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelete
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv.
44/A. §. (2) bekezdésében megállapított
jogkörében
eljárva
a
Helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 79.§-ának b./pontja, valamint a
80.§.(1)bekezdése alapján, az ott biztosított
felhatalmazás szerint - figyelembe véve Az
államháztartásról
szóló
1992.
évi
XXXVIII. törvény 108.§.(1) és (2)
bekezdésében, valamint az Egyes állami
tulajdonban
lévő
vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. Törvény
rendelkezései az alábbi rendeletet alkotja
meg.
1.§ (1) Az Önkormányzat vagyonáról
szóló 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet
(továbbiakban
Rendelet)
8.§
(3)
bekezdése (Sportpályák , sportcélú

F

G
Burk.
szél.
m

Szab.
szél.
Meglévőmegmaradó
m
min. 6 m
3,50

létesítmények:Értékesítésére
csak
a
sportegyesület megszűnése esetén sport és
szabadidős tevékenységbiztosítása mellett
minősített
többségű
döntéssel
van
lehetőség)
a következők szerint
módosul:
„Sportpálya és sportcélú létesítmény
értékesíthető különösen a sportlétesítményt
működtető sportegyesület megszűnése
esetén, továbbá abban az esetben, ha a
sportpályán és sportcélú ingatlanon előre
meghatározott, kiemelt jelentőségű és a
város
érdekeit
szolgáló
sportcélú
beruházást kívánnak megvalósítani. A
tulajdonjog
átruházása
csak
akkor
lehetséges, ha a területet annak teljes
terjedelmében továbbra is sport- illetve
esetleg szabadidős tevékenységre illetve
ezek kiszolgálására szolgáló létesítmények,
építmények elhelyezésére használják. A
sportpályaés
sporetcélú
ingatlan
gazdálkodó szervezet részére csak akkor
idegeníthető el, ha az legalább 51 %-ban
önkormányzati
részvétellel
működő
gazdasági társaság vagy szentgotthárdi
székhelyű, a PTK 685.§ c) szerinti
gazdálkodó szervezetnek nem minősülő
szervezet – elsősorban sportegyesület.
Sportpálya és sportcélú létesítmény
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átadásáról csak minősített többséggel lehet
dönteni.”
(2) A Rendelet 8.§ (3) bekezdése
egyebekben nem változik.
2.§ A Rendelet 15.§ (2) bekezdése a
következők szerint módosul:
(2) 20,-M/Ft alatti vagyontárgyakat a
helyben
szokásos
módon
lehet
értékesítésre
meghirdetni.
Helyben
szokásos mód: helyi újság, Városi TV.,
helyi honlap
Nem kell versenytárgyalást tartani
abban az esetben, ha a pályázó legalább 51
% önkormányzati részvétellel működő
gazdasági társaság, vagy ha a pályázó
olyan szentgotthárdi székhelyű a PTK
685.§ c.) szerinti gazdálkodó szervezetnek
nem minősülő szervezet, amely a
tulajdonba venni kívánt vagyonban
szerződésben vállalja az önkormányzat
kötelező feladatkörébe tartozó feladat(ok)
külön ellenszolgáltatás nélküli ellátását
legalább 20 éven keresztül valamint az
ipari park területén lévő építési terület
értékesítése esetén. 5Nem kell értékesítésre
meghirdetni telekhatár-rendezés miatt
elidegenítésre kerülő ingatlanrészt.
3.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ez a rendelet 2011. szeptember 29-én
lép hatályba és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszíti.
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Város
Önkormányzata
negyedévente
egyeztetési
lehetőséget
biztosít
a
szentgotthárdi egészségügyi alapellátásban
részt vevő háziorvosoknak, melyen az
önkormányzat képviseletében elsősorban a
Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai
és a háziorvosok vagy azok megbízottja
vesznek részt.
Határidő:
a konzultáció megszervezésére 2011.
utolsó negyedév
A határozat közlésére azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László irodavezető
229/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
–
testülete
a
Szentgotthárd
város
környezetvédelmi
rendeletének
végrehajtásáról, továbbá a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos
tapasztalatokról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

228/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
–
testülete
a
Florasca
Környezetgazdálkodási Kft.-vel “ A
szentgotthárdi,
volt
TFH
lerakó
rekultivációja” című, NYDOP-4.1.1/C-092010-0003 számú pályázat megvalósítása
érdekében a partnerségi megállapodás
megkötésével
egyetért.
Egyben
felhatalmazza
a
polgármestert
az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
partnerségi megállapodás aláírására.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a
Képviselő-testülete
a
vállalkozó
háziorvosok és fogorvosok munkájáról,
valamint az egészségügyi alapellátás és a
szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja. Szentgotthárd

3.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
–
testülete a jelen Előterjesztés 2. számú
melléklete
szerinti
“Javaslat
a
Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon”
program elindítására című dokumentumot

Kihirdetve: 2011. szeptember 29-én.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZATOK:
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elfogadja azzal, hogy legalább félévente
jelentést kell készíteni a “Javaslat”-ban
foglaltak végrehajtásáról.
Határidő: a közlésre azonnal, beszámoló a
Javaslatban
foglaltak
végrehajtásáról
félévente
Felelős:
Huszár Gábor polgármester
Labritz Béla tanácsnok
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Dr. Krajczár Róbert Irodavezető
230/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási
Tanácsában
folytatott
tevékenységről
szóló
tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester /
elnök
231/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület között megkötött
Együttműködési Megállapodás 1. sz.
melléklet szerinti módosításával egyetért,
azt az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: a
Megállapodás 2.1.15. pont utolsó mondata
a következővel egészül ki: a tradicionális
kulturális egyesületek támogatását –
amennyiben ezek az egyesületek igénylik továbbra is a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület biztosítja.
A Megállapodás aláírására felhatalmazza a
Polgármestert azzal, hogy a megállapodásmódosítása 2011. október 1. napjától
léphet hatályba.

2011. SZEPTEMBER 28.

Határidő: 2011. október 1.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva PKKE elnök
232/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium kérelmét elfogadja és
a 2011/12. tanévben engedélyezi a
maximális osztálylétszám túllépését az
alábbiak szerint:





9. B osztály: 36 fő
9. C osztály: 33 fő
1/11/C osztály: 36 fő
2/12/E osztály: 37 fő

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató
233/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium intézmény kérelmét
elfogadja és elvi hozzájárulását adja az
intézmény
SzlovéniaMagyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013.
felhívására
benyújtott
„Középiskolák
Egészséges
Életmód
Hálózata” pályázatának megvalósításához.
Egyben felhívja az intézményvezető
figyelmét
a
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatánál működtetett Kontrollrendszerről
szóló
rendelkezések
maradéktalan betartására azzal, hogy a
jövőben a helyi rendelkezések figyelembe
vételével, még a pályázat benyújtása előtt
kell a Képviselő-testület elé terjeszteni
valamennyi,
az
intézmény
által
benyújtandó pályázatot.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató
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234/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város
Ifjúsági Cselekvési Terv 2011-2015.”
elnevezésű dokumentumot az előterjesztés
1. számú melléklete szerint az Ifjúsági
Cselekvési Terv 1.1. pontjának az alábbi
kiegészítésével fogadja el: Szentgotthárd
Város Önkormányzata támogat minden
olyan
rendezvényt,
rendezvények
létrejöttét,
amik
az
egészséges
lokálpatriotizmus és a nemzeti érzés
erősítését szolgálják az ifjúság körében.
Határidő:
elfogadásra:
azonnal,
megvalósításra: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
a tervben meghatározott felelősök

a

235/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Civil- és városrészi
alap keret terhére
a) a Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét
a Civil Iroda telefon- és internet
költségéhez
való
önkormányzati
hozzájárulásra 20.000.- Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. december 31.;
b)
a
Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesületnek
az
adventi
programsorozathoz
(gyermekkoncertgyermekelőadás
megrendezéséhez,
a
kézműves foglalkozások alapanyagainak
beszerzéséhez, valamint a pavilonok
felállításához) 170.000.- Ft támogatást
nyújt,
elszámolási határidő: 2011.december 31.;
c) a Tehetségekért Alapítványnak a
„Széchenyi
Labdarúgó
Kupa”
megrendezéséhez 45.000.- Ft támogatást
nyújt,
elszámolási határideje: 2011. december 15.
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d) Szentgotthárd Város Önkéntes
Tűzoltó
Egyesülete
szakmai
tevékenységéhez egyelőre nem nyújt
támogatást, arra csak akkor tud
visszatérni, ha az Egyesület a támogatásból
megvalósítani szánt programot részletesen
ismerteti.
e) a Szentgotthárdi Civil Fórum által
alapított „Év Civil Szervezete Díj”
átadásának költségeihez 50.000.- Ft
támogatást nyújt,
elszámolási határidő: a díjátadást követő
15. nap, de legkésőbb 2011. december 31.;
f) a Szentgotthárdi Életfa Baráti Kör
Egyesület által megrendezendő „adventi
csodadélután” technikai szükségleteinek
beszerzéséhez 40.000.- Ft támogatást
nyújt,
elszámolási határidő: 2011. december 31.;
g)
a
Szentgotthárdi
Muzsikáért
Alapítvány
kérelme
alapján
a
szentgotthárdi,
tehetséges
tanulók
rendezvényeken való részvételét az
útiköltségek összegének megtérítésével
50.000.- Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. december 31.;
h)
Alapítvány
Szentgotthárd
Szakképzéséért kérelmére a vas megyei
középiskolások matematika versenyének
megrendezését 100.000.- Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: a versenyt követő 15.
nap, de legkésőbb 2011. december 31.;
1) az Alapítvány a 100 éves
Szentgotthárdi Gimnáziumért kérelmére
a Gimnázium udvarára tervezett fedett
kerékpártároló megépítéséhez szükséges
anyagok költségéhez 100.000.- Ft-tal járul
hozzá,
elszámolási határidő: 2011. november 30.;
m.) az Alsószölnöki Sport és Turisztikai
Egyesület által
2011. októberében
Szentgotthárdon
megrendezendő
17.
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Hármashatár Sakk-Kupa költségeihez
100.000.- Ft támogatást nyújt,
elszámolási határidő: 2011. november
15.
Határidő:
támogatási
szerződések
megkötésére a Szabályzat 12. pontját
figyelembe véve: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szentgotthárd c. városi lap tekintetében a
komplett nyomdai munkálatokra megkötött
szerződés módosításához - a 4 oldal feketefehér és 4 oldal színes formában történő
megjelenéshez - hozzájárul és az újság
megjelenéséhez további 214.889.- Ft
támogatási összeget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
3.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Civil- és Városrészi
Alap utolsó
felosztásnál elsősorban a városrészeken
működő hagyományőrző szervezetek és
civil
szervezetek
kérelmét
veszi
figyelembe de lehetőség lesz egyéb
kérelmek támogatására is.
Határidő: a 2012. januári testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
236/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért az Országos
Szlovén
Kisebbségi
Önkormányzat
kezdeményezésével, és hozzájárul ahhoz,
hogy
a
Szentgotthárd-Rábatótfalui
temetőben emléktáblát állítsanak fel az
elszármazott és máshol eltemetett szlovén
elhunytak emlékére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
237/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti „Szentgotthárd
Város Önkormányzata által ellátott önként
vállalt feladatok” tárgyú belső ellenőrzési
jelentést megismerte, az abban leírtakat
elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
238/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az Állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. Törvény 36 § (2)
bekezdésének c, pontja valamint a
254/2007. (X:4.) Korm rendelet 50 §. (2)
bekezdés a, pontja alapján úgy határozott,
hogy az alábbi Magyar Állam tulajdonában
385/385 tulajdoni hányaddal lévő, nagyobb
részt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
(375/385 hányad), kisebb részt a
Területfejlesztési Minisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (10/385
hányad) által vagyonkezelt, szentgotthárdi
belterület 26 hrsz-ú 5788 m2 nagyságú,
kivett polgármesteri hivatal megnevezésű
ingatlan
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba adási igényét kezdeményezi a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél,
közigazgatási
központ
közigazgatási
feladat felhasználási céllal.
2../
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert,
hogy
tegye
meg
a
szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának
Önkormányzat részére történő megszerzése
érdekében
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3./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ingatlant az Önkormányzat a helyi
önkormányzatról szóló 1990. évi LXV.
Törvény
8§
(1)
bekezdésében
meghatározott önkormányzati kötelező
feladat ellátása különösen a helyi
közszolgáltatás
körében:
a
településfejlesztés,
településrendezés,
épített és természeti környezet védelme,
közösségi tér biztosítása; közművelődési
tevékenység támogatása, szociális ellátás
biztosítása, a nemzeti és etnikai
kisebbségek
jogai
érvényesítésének
biztosítása,
közigazgatás
végzése
érdekében
közigazgatás
szervezése,
közigazgatás ellátása céljára kívánja
felhasználni.

tulajdonjogát az ingatlan/okra vonatkozó
terhekkel együtt veszi át.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzat
saját költségén vállalja az ingatlan
környezeti állapotának felmérését, szükség
esetén kármentesítését, és az ingatlan
vonatkozásában lemond az állammal
szemben
támasztott
bármilyen
követeléséről.

Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselő-testülete módosítja a 280/2004.
számú
határozattal
jóváhagyott
Szentgotthárd város településszerkezeti
tervét:

5./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
vállalja, hogy a tulajdonába adás
érdekében a jelen eljárásban felmerült
költségek – ideértve a művelési ág
szükséges megváltoztatásának költségét –
megtérítését, szükség esetén azt a
vagyonkezelő részére megtérít.
Vállalja, hogy tájékoztatja a Magyar
Nemzeti
Vagyonkezelő
Zrt-t
az
ingatlannak
kapcsolatos
értékesítési
szándékáról.
Szentgotthárd Önkormányzata vállalja,
hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba
maradása esetén, az ingatlan tulajdonba
adásától számított 5 éven át évente, a
tárgyévet követő első félévtől kezdődően
tájékoztatja a Zrt-t a hasznosítási cél
megvalósításáról.
6./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő vállalja,
hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan/ok

7./
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés
összhangban
van
a
kistérségi
területfejlesztési koncepcióval, illetve
területfejlesztési programokkal, valamint a
települési
önkormányzatok
egyéb
fejlesztési programjaival.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás műszaki irodavezető
239/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

A
Településszerkezeti
Tervben
a
Szentgotthárd Motocross, Quadpálya és
Kalandpark és környékére vonatkozó
szabályozás az Előterjesztés 4. számú
melléklete szerint módosul.
Egyebekben
változik.

a

Szerkezeti

Terv

nem

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
240/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elrendeli a 280/2004. számú Képviselőtestületi
határozattal
elfogadott
településszerkezeti terv felülvizsgálatát, és
a helyi építési szabályzat és szabályozási
terv elkészítését az alábbiak szerint:
Meg kell vizsgálni a Szentgotthárd 1220/3
hrsz-ú
földrészlet
területén
belül
kutyaotthon létesítésének lehetőségét.
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a

Kutyabarátok

Határidő közlésre: azonnal
Felelős:Fekete Tamás műszaki irodavezető
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza dr. Reisinger Richárd
alpolgármester
urat
arra,
hogy
haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat
a Kutyabarátok Egyesületének osztrák
partnerével a tervezett projekt elemeinek
pontosítása miatt.
Határidő: azonnal
Felelős:Dr.
Reisinger
alpolgármester

Richárd

241/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete
támogatja,
hogy
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
fenntartóként pályázatot nyújtson be a
TIOP-1.1.1-11/1 Intézményi informatikai
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban
című pályázati kiírására a III. Béla
Szakképző Iskola informatikai fejlesztése
tárgyában.
Határidő: 2011. november 18.
Felelős:Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport
242/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete előzetesen egyetért
azzal, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde
felújítására a fenntartó Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa pályázatot nyújtson be a
„NYDOP-5.1.1/B-11
”Szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
felhívásra, azzal, hogy a pályázat
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benyújtásáról annak benyújtása előtt, a
konkrét fejlesztési célok és pályázati
költségvetés ismeretében dönt véglegesen.
Felkéri a Műszaki Irodát és a Kistérségi
Irodát a pályázat előkészítésére.
Határidő: a pályázat előkészítésére
legkésőbb: 2011. októberi testületi /
kistérségi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás irodavezető
Gábor László irodavezető
243/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
képviselő – testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Horgász Egyesület Szentgotthárd
pályázatot nyújtson be a Hársas-tó szabad
strandjának fejlesztése tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős:Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport
244/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának
Képviselő–testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képező szentgotthárdi 93/2 helyrajzi számú
ingatlan tulajdonjogát a Vagyonrendelet
15.§-a alapján – figyelemmel a rendelet 8.§
(3) bek-ben írottakra a Szentgotthárdi
Kézilabda Klub tulajdonába átadja.
Megállapítja, hogy az ingatlan értéke az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
értékbecslést is figyelembe véve 300 millió
Forint.
A tulajdonjog átruházása ellenérték fejében
arra tekintettel történik, hogy
- a Kézilabda Klub a tulajdonába kerülő
„Városi
Sporttelep”
megnevezésű
ingatlanon a 2011. évi LXXXII. Tv. által
lehetővé tett sporttámogatást felhasználva
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multifunkciós
sportcsarnokot
köteles
felépíteni saját beruházásában
- köteles a sportcsarnok karbantartásáról,
működtetéséről legalább 20 éven át
gondoskodni.
- A megkötendő adásvételi szerződésben
rögzíteni kell az Előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti vállalásokat, melyeknek
8./ pontját az alábbiak szerint kell
megfogalmazni: ,,A szerződésben vállaltak
biztosítására az ingatlanra legkésőbb a
sportcsarnok
használatbavételi
engedélyének megadásakor kell rátenni a
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
javára szóló jelzálogjogot a szerződésben
vállaltak biztosításának a garanciája
céljából.”

vételárat
az
adásvételi
szerződés
megkötésétől számított 21 banki napon
belül egy összegben kell megfizetni.
Amennyiben a vevő a vételárat
pénzintézeti hitel igénybevételével kívánja
kifizetni és erről nyilatkozik, úgy a
fizetési határidő a szerződéskötést
követően 60 nap.
Bármely határidő elmulasztása jogvesztő.

A tulajdonjog - változás az ingatlannyilvántartásba
bejegyeztethető.
A
Képviselő – testület felhatalmazza a
Polgármestert a szükséges dokumentumok
legkorábban 2011. szeptember 30-cal
történő aláírására.
Arra az esetre, ha a beruházás nem történik
meg, az ingatlan tulajdonjogát vissza kell
adni
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3206
hrsz-ú, 479 m2 alapterületű, beépítetlen
terület megnevezésű 1/1 arányban az
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant
értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi
értékbecslés alapján a következő ülésen
határozza meg.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Határidő:
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötés a közlést követő 15 napon
belül
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
246/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés
a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

245/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

247/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1115
hrsz-ú,
természetben
Szentgotthárd,
Vörösmarty u. 6. szám alatti 746 m2
alapterületű, kivett lakóház és udvar
megnevezésű belterületi ingatlanban lévő
2/16 tulajdoni részarányát 223.000.- Ft
áron értékesíti Kovács Miklós és Kovács
Miklósné Szentgotthárd, Vörösmarty u. 6.
szám alatti lakosok (vevők) részére.
Az adásvételi szerződés megkötésének
határideje az elbírálás közlését követő 15
napon belül. Az adás-vételi szerződés
elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel
felmerült költségek is a vevőt terhelik. A

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Szentgotthárd,
Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti,
1386/A/16 hrsz-ú, üzlethelyiségre az
„ENYIMÉ” SZOLGÁLTATÓ BT. 9970
Szentgotthárd, Mathiász u. 17. sz., Robán
Tímea 9970 Magyarlak, Kossuth L. u.
140/B. alatti lakos és Merkli Bernadett
9970 Szentgotthárd, Parkerdő u. 7. sz.
alatti egyéni vállalkozók közös ajánlatát
elfogadja és az ajánlattevőkkel való Bérleti
szerződés megkötéséhez járul hozzá a
221/2011. sz. testületi határozat 1.
pontjában elfogadott pályázati kiírásban
szereplő feltételekkel, az általuk ajánlott

IX. ÉVFOLYAM

8. SZÁM
23

bruttó 120.000.-Ft/hó bérleti díjért. A
bérleti szerződés életbe lépésének és ezzel
együtt a bérleti díj fizetésének határideje
2011. november 1-től kezdődik.
Határidő
a
közlésre
azonnal,
szerződéskötésre legkésőbb 2011. október
15.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
248/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szentgotthárd 12/3
helyrajzi számon nyilvántartott 2 ha 1.543
m2 alapterületű ingatlan 123 m2-es
területrészének értékesítéséből származó
638.500,- Ft bevételt - az Erste Bank Zrt.
nyilatkozatának megfelelően - a Gotthárd
I. kötvény 2011. október 1-én esedékes
kamatának törlesztésére fordítja, és
elrendeli az összegnek a Gotthárd Therm
Kft. számlájára történő átutalását.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Dr. Simon Margit Ügyvezető Igazgató
2.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
Gotthárd I. kötvényhez kapcsolódó
készfizető kezességvállalására tekintettel a 2011. október 1-én esedékes kamat
megfizetése érdekében a Gotthárd Therm
Kft. részére 37.670 e/Ft-ot kamatmentes
tagi kölcsönként 2011. év november hó 30.
nap lejárattal biztosít, egyben felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kft.
bankszámlájára az összeg átutalásáról
gondoskodjon.
A kölcsönszerződést a Képviselő-testületi
döntés értelmében el kell készíteni, annak
aláírására a Testület felhatalmazza a
Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Dr. Simon Margit Ügyvezető Igazgató
249/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű
felsőoktatási
hallgatók,
illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gábor László irodavezető
2. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulójában összesen 2.000.-Ft/fő/hó
támogatást nyújt a pályázóknak, melynek
fedezetét a 2012. évi költségvetésben kell
tervezni.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
3. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2011. novemberi Képviselő-testületi ülésen
dönt a támogatni kívánt pályázók számáról
és az egy főre jutó támogatási összegről.
Határidő: 2011. novemberi Képviselőtestületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László irodavezető
4. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázatok (a 3. pontban meghatározott
képviselő-testületi határozat meghozatalát
követő)
elbírálására
felkéri
az
Önkormányzati
Erőforrások
és
Külkapcsolatok Bizottságát.

IX. ÉVFOLYAM

8. SZÁM
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Határidő: 2011. december 5.
Felelős: Dr. Haragh László elnök
Dr. Gábor László irodavezető
250/2011. számú Képviselő-testületi
határozat:
1.
a.)
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező
két gépkocsi - Opel Astra és OPEL Omega
- értékesítését rendeli el azzal, hogy a
gépkocsikért kapott bevételt használt,
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legfeljebb
egy
éves,
közép-felső
kategóriájú gépkocsi lízing konstrukcióban
történő beszerzéséhez kell felhasználni.
1. b.) A Képviselő-testület felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a gépkocsi
beszerzésére a beszerzési eljárást az 1.a)
pontban rögzítettekre tekintettel folytassa
le közbeszerzési eljárásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

KÉSZÜLT: a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 20 példányban.
FELELŐS KIADÓ: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

