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Beszámoló
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 79.§-a alapján a polgármester 
az  önkormányzat  gazdálkodásának  háromnegyed  éves  helyzetéről  a  költségvetési 
koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselőtestületet. A következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepciót az Áht. 70.§ előírása szerint a polgármester november 30-ig terjeszti 
a testület elé.
Fentiekre tekintettel az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban bemutatjuk az Önkormányzat 
előirányzatainak  időarányos  alakulását,  a  tartalék  felhasználását,  a  hiány  összegének 
alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülését. 

A bevételek közül kiemeljük a helyi adó bevételek alakulását, amely 134,5 %-os teljesítést 
mutat, ezen belül az iparűzési adó bevétel teljesülése 134, 8 % - a tervezett 435.000 e/Ft-tal 
szemben  586.375  e/Ft  bevételt  realizáltunk.  Mindennek  következtében  folyószámla-hitel 
állományunk  szeptember  30-án  68.489 e/Ft  volt.  Sajnos  a  tájékoztató  elkészítésének 
időpontjára a folyószámla-hitel állomány 163.636 e/Ft-ra emelkedett. Meg kell említeni azt a 
tényt  is,  hogy 2010.  március  15-ig  lényeges  bevételt  nem várhatunk,  így  a  275.000  e/Ft 
hitelkeret – pontosabban a jelenleg rendelkezésre álló 111.364 e/Ft – kellene, hogy fedezze a 
jelentkező kiadásainkat,  ami már most látszik,  hogy nem teljesíthető.  Ezért  felhívom a T. 
Képviselő-testület  figyelmét  a  takarékos  gazdálkodás  szem  előtt  tartására,  a  bevételek 
növelésének, a kiadások csökkentésének fontosságára!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 
Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 
megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Szentgotthárd, 2009. november 11.

Viniczay Tibor
  Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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E l ő t e r j e s z t é s
A Képviselő-testület  2009. november 25-i ülésére.

Tárgy: A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről  szóló rendelet 
módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület  !

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjét a többször módosított 11/2001. 
(III.29.) számú ÖKT rendelet szabályozza (továbbiakban: helyi rendelet), amelyet legutóbb a 
Képviselő-testület  2008.  decemberi  ülésén  módosított.  A  2008.  decemberi  módosítás  a 
pótdíjakkal kapcsolatos szabályozást (13. § (5) bekezdés), az éves bérletek díjait (piros, zöld 
díjövezetben,  2.  számú melléklet  III/A.)  és  a  30  napos  bérletek  árait  érintette  (2.  számú 
melléklet III/B). Az alapdíjak mértéke legutóbb 2007. decemberi ülésen került módosításra 
(érvényesek 2008. január 01-től).
Az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  (továbbiakban:  üzemeltető)  megküldte  a 
fizetőparkolási  rendszer  üzemeltetésével  kapcsolatos  beszámolót  a  2009.  1-10.  hónapig 
terjedő időszakról és egyben javaslatot tett a helyi rendelet módosítására is. Az üzemeltető a 
parkoló bérleteknél 9 %-os, a parkolójegyeknél 15 %-os áremelést javasol (részletesen 
csatolt beszámoló 2. pontjában). 
A díjmódosítás indokai:

- a 2008. évi infláció mértéke 6,1 % volt  és 2009. évben nem volt parkolójegy-áremelés;
- a 2009. évi infláció várható mértéke 5 %;
- a 2009. évi 5 %-os ÁFA-kulcs növekedés 4 %-kal csökkentette a nettó árbevételt, mivel a 

parkolási díjak (jegy- és bérletárak) bruttó áron kerülnek meghatározásra.

Mindezek az indokok végül is valósak. A város fizető parkolási rendszerének szinten tartása 
fontos  feladat,  ha  a  fizetendő  díjakban  nem  érvényesítjük  az  inflációs  és  adók  miatti 
változásokat, akkor végképp azt kockáztatjuk, hogy leromolhat a fizető parkolási rendszer. Ez 
a  rendszer  elsősorban  technikai  elemeket  tartalmaz:  automatákat,  ezekhez  szükséges 
kiszolgáló berendezéseket, szoftvereket, számítógépes háttérszükségletet. 

Ezekre tekintettel a javasolt változások elfogadása indokolt lehet. 

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  a  mellékelt  rendelet  módosítási  javaslattal 
kapcsolatos döntés meghozatalát.

Szentgotthárd, 2009. november 16.

Dr. Dancsecs Zsolt
 Jegyző
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...../2009. /----./ ÖKT. rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT rendelet (továbbiakban R.) 
módosításáról.

1.§.

A R. 9. § (10) bekezdését az alábbiak szerint módosul: 

(10)A parkolóbérlet kiállításáért és cseréjéért a 2. számú melléklet szerinti bérlet 
előállításai díjat kell fizetni. Az elveszett vagy megsemmisült parkolóbérlet pótlása 
esetén az üzemeltető költségtérítést számít fel, melynek mértéke 1.200,-Ft/db.

2.§.

A R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

I. Alapdíjak óránként:

Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 210 Ft / óra 630 Ft / óra

II. (zöld) díjövezet 170 Ft / óra 510 Ft / óra

A minimális díjtétel összege az A díjosztályban 100,- Ft, a B díjosztályban 300,-Ft.

II. Napijegyek árai

Díjövezet A/ díjosztály

I. (piros) díjövezet 1.050 Ft / óra

II. (zöld) díjövezet 850  Ft / óra

III./A. Éves bérletek árai:

I. (piros) díjövezet: 29.400,-Ft
II.(zöld) díjövezet: 22.800,-Ft
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III/B. 30 napos bérletek árai:

Díjövezet Teljes ár

Összes parkolóba 4.900 Ft / 30 naptári nap

II. (zöld) díjövezet 3.800  Ft / 30 naptári nap

Valamennyi bérlet előállítási költsége: 600,-Ft/db.

VI. Bemutatási díj: 700,- Ft.
 

3. §.

A R. többi részei változatlanul maradnak.

4. §.

A rendelet 2010. január 01-én lép hatályba.

Kihirdetés napja:

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester              jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI Iktatószám: 22-3/2009.
KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT Ügyintéző: Vass József
SZENTGOTTHÁRD Tárgy: beszámoló a fizető parkolási
Füzesi út 8. rendszer üzemeltetéséről
Tel: 94-554-459, Fax: 94-554-460 2009. 01-10. hónap

Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
Széll K.tér 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Az alábbiakban megküldjük a szentgotthárdi fizető parkoló rendszer üzemeltetéséről szóló 
beszámolót a 2009. 01-10. hónapig terjedő időszakról, és javaslatot teszünk a fizetőparkolók 
működésének  rendjéről  szóló,  többször  módosított  11/2001.(III.  29.)  sz.  önkormányzati 
rendeletet módosítására.

1. Beszámoló a fizető parkoló rendszer üzemeltetéséről 2009. 01-10. hónap.

A fizetőparkoló rendszer üzemeltetésének 2008-2009. évek 1-10. havi mutatóit az 1. és 2. 
sz. melléklet mutatja be mennyiségben és értékben. A táblázatokból látható, hogy 2009. év 
1-10. hónapban az értékesített bérletek 96 %-át a kedvezményes bérletek értékesítése (452 
db) adta. Ugyanez az arány 2008. év azonos időszakában 94 % (497 db) volt. Az összes 
értékesített bérlet száma a 2008. évi 1-10. havi 527 db-ról 2009. év azonos időszakában 473 
db-ra csökkent. Ez 10 %-os darabszámcsökkenést jelent. Az egyéb bérletek értékesítése az 
előzőekhez képest mindkét évben elenyésző, összesen 30 és 21 db volt
A kizárólagos használati jog értékesítése a 2008. évhez képest változatlan. Ennek bruttó 
árbevétele mindkét évben 320 eFt.
A parkolójegyek értékesítésénél, ha 1 db jegyet 1 órai parkolásnak veszünk, akkor 2008. 1-
10. hónapban 23.786 órának megfelelő parkolójegyet váltottak az autósok, míg 2009. év 
ugyanezen  időszakában  22.221  órának  megfelelőt.  A darabszám  6,5  %-os  csökkenése 
mellett  az  ebből  befolyó bruttó  árbevétel  6,3  %-kal,  3.987 eFt-ról  2008-ra  3.737 eFt-ra 
csökkent.
A pótdíjak befizetése 2008. év 1-10. hónapjához képest minimális mértékben (2,3 %-kal) 13 
eFt-tal nőtt. 

2010-ben  feltétlenül  szükség  van  a  parkolási  rendszer  informatikai  hátterének 
továbbfejlesztésére, azaz olyan új parkolási program vásárlására, ami lehetővé teszi a 
be nem fizetett pótdíjak bírósági úton történő behajtását is. Ennek beruházási igénye 
információink szerint kb. 1,5 millió Ft.
2. Javaslat a parkolási rendelet módosítására
A fizetőparkoló  rendszer  bevezetésének  elsősorban  forgalomtechnikai  okai  voltak:  meg 
kellett  akadályozni,  hogy  a  „gondatlan”  parkolás  miatt  beduguljon  a  forgalom  a 
belvárosban, ugyanakkor célszerű figyelembe venni a gépjármű-tulajdonosok érdekeit is. A 
fizetőparkoló  rendszer  üzemeltetése  jelentős  költségekkel  jár,  ezért  az  üzemeltető 
érdekeinek is meg kell jelenniük. Ezen hármas célt szolgálják az alábbi javaslatok.
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A díjemelés mértékének meghatározásakor a következő szempontok lettek figyelembe véve:

- a 2008. évi infláció mértéke 6,1 % volt (2009. évben nem volt parkolójegy-áremelés)
- a 2009. évi infláció várhatómértéke 5 %
- a 2009. évi 5 %-os ÁFA-kulcs növekedés 4 %-kal csökkentette a nettó árbevételt, mivel a 

parkolási díjak (jegy- és bérletárak) bruttó áron kerülnek meghatározásra

A fentieket figyelembe véve a parkoló bérleteknél 9 %-os, a parkolójegyeknél 15 %-os 
áremelést javasol az ÖKV.
2.1. Alapdíj óránként

A díjosztály Ft/ó B díjosztály Ft/ó
                                                     Régi ár              Új ár               Régi ár             Új ár  
I. (piros) díjövezet 180 210 540 630
II. (zöld) díjövezet 150 170 450 510
A minimális díjtétel javasolt változtatása:

az „A” díjosztályban 80 Ft-ról 100 Ft-ra
a „B” díjosztályban 240 Ft-ról 300 Ft-ra

2.2. Napijegyek
A díjosztály

                                                                      Régi ár                         Új ár  
I. (piros) díjövezet 900 Ft 1.050 Ft
II.(zöld) díjövezet 750 Ft 850 Ft

A fenti árképzés alapelve egyrészt az, hogy a „B díjosztály” (5 m-nél hosszabb vagy 3500 
kg összsúlyt meghaladó járművek) díjtételei háromszorosak az ennél kisebb járművekéhez 
képest, másrészt a napijegyet váltók 5 órai parkolási díjért 10 órán keresztül parkolhatnak.
A áremelési  javaslat  oka az,  hogy ezzel kényszerítsük az autósokat a parkolók mielőbbi 
felszabadítására.

2.3. Bérletrendszer
A bérletrendszer fogalmát javasoljuk változatlanul hagyni.
2.4. Bérletárak
A bérletek árképzésénél alapelv, hogy a bérletek árának egységesnek kell lennie, mivel 
a szolgáltatás, amit cserében igénybe vesz az autós ugyanaz, függetlenül attól,  hogy 
lakossági vagy közületi bérletről van-e szó, illetve hogy az autós Szentgotthárdon vagy 
más önkormányzatnál fizeti-e a súlyadót. A bérletek árának meghatározásánál csak 
pozitív  diszkriminációt  lehet  alkalmazni,  azaz  különböző  jogcímen  különböző 
kedvezmények  vehetők  igénybe  (pl.  természetes  személy  bérletének  ára  50  %-a  a 
vállalkozói bérletárnak, aki hosszabb időszakra vesz bérletet, nagyobb kedvezményt 
kap, magánszemély, ha Szentgotthárdra fizeti a súlyadót, jogosult 70 %-os lakossági 
kedvezményes parkoló bérletre, stb.).

E fenti  árképzési  elvnek megfelelően a  parkolási  rendelet  2.  sz.  mellékletének III/A.  és 
III/B. pontját a következők szerint javaslom módosítani:
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III/A. Éves bérletek árai:
                                                             Régi ár                            Új ár  
I. (piros) díjövezet: 27.000 Ft 29.400 Ft
II. (zöld) díjövezet: 21.000 Ft 22.800 Ft

Kedvezmények:
A kedvezmények mértékét javasoljuk változatlanul hagyni.
III/B. 30 napos bérletek árai:

Díjövezet                                             Régi ár                                         Új ár                  

Összes parkolóban 4.500 Ft/30 naptári nap 4.900 Ft/30 naptári nap
II. (zöld) díjövezetben 3.500 Ft/30 naptári nap 3.800 Ft/30 naptári nap
A fenti módosítások számszerűsítése éves bérletek esetén a következő:

Teljes árú Teljes árú la- Kedvezményes Kedvezményes
PIROS ZÓNA                     bérlet             kossági bérlet          közületi bérlet        lakossági bérlet  
Ára 29.400 Ft 29.400 Ft 29.400 Ft 29.400 Ft
Kedvezmény 0 % 50 % 50 % 70 %
2010. évi ár 29.400 Ft 14.700 Ft 14.700 Ft 8.820 Ft
2009. évi ár 27.000 Ft 13.500 Ft 13.500 Ft 8.100 Ft

Teljes árú Teljes árú la- Kedvezményes Kedvezményes
ZÖLD ZÓNA                      bérlet             kossági bérlet          közületi bérlet        lakossági bérlet  
Ára 22.800 Ft 22.800 Ft 22.800 Ft 22.800 Ft
Kedvezmény 0 % 50 % 50 % 70 %
2010. évi ár 22.800 Ft 11.400 Ft 11.400 Ft 6.840 Ft
2009. évi ár 21.000 Ft 10.500 Ft 10.500 Ft 6.300 Ft
Az árak nem tartalmazzák a bérlet előállításának költségét (bruttó 600 Ft).
A bérletek  esetében az  áremelést  egyrészt  az  ÁFA-kulcs  2009.  évi  növekedése  és  a 
várható infláció indokolja, másrészt miután a parkolás időtartama nincs korlátozva, 
gyakori, hogy a bérletesek egész nap elfoglalják a parkolni és fizetni szándékozók elől 
a parkolóhelyeket.
2.5. Kizárólagos használati jog díjai és igénybevétele
A  kizárólagos  használati  jog  igénybevételének  árát  és  az  ehhez  kacsolódó 
kedvezményeket javasoljuk változatlanul hagyni. 

2.6. Bérlet előállítási költsége
A bérlet  előállítási  költségének  megtérítését  javasolunk  500  Ft/db-ról  600  Ft/db-ra 
megemelni.
A  elveszett  v.  megsemmisült  parkolóbérlet  pótlásának  költségét  javasolunk  1.000 
Ft/db-ról 1.200 Ft/db-ra megemelni (a rendelet 9.§ (10) bek.).
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2.7. Bemutatási díj
A „Bemutatási díj” összegét javasoljuk 500 Ft-ról 700 Ft-ra megemelni.
2.9. Türelmi idő
A türelmi idő fogalmát és alkalmazásának módját javasoljuk változatlanul hagyni.
2.10. Parkolási pótdíj
A parkolási pótdíj mértékét javasoljuk változatlanul hagyni.
3.     Összefoglalás  
A  szentgotthárdi  fizetőparkoló  rendszer  működésére  vonatkozóan  megfogalmazott 
javaslatok  azt  a  célt  szolgálják,  hogy  megőrizzük  a  közlekedés  tekintetében  a  város 
működőképességét,  és  az  igényekhez,  az  élethez  jobban  alkalmazkodó  fizetőparkoló 
rendszert üzemeltessen az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat.

Szentgotthárd, 2009. november 12.

Tisztelettel:

Vass József
Igazgató
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1. sz. melléklet
Kimutatás a fizető parkolórendszer üzemeltetéséről értékben, 

mennyiségekben 2008. 1-10. hónap

Parkolóbérletek értékesítése (bruttó, ÁFÁ-val növelt áron és értéken)

Megnevezés
     Kedvezmény     Teljes árú  Teljes árú     Teljes árú Kizárólag.haszn.
Lakoss

ág 
Közüle

t 
Lakoss

ág 
Közül

et 
Lakoss

ág Közület 
Lakoss

ág Közület 
Lakoss

ág 
          
Br. egységár 
(Ft)P 7 200 12 000 2 000 4 000 9 600 19 200 12 000 24 000 60 000

Z 5 400 9 000 1 500 3 000 7 200 14 400 9 000 18 000 40 000
          
Mennyiség 
(db)P 412 42 8 0 3 0 18 1

Z 41 2 0 0 0 0 0 0
Br. árbevétel 
(Ft)

3 187 
800

522 
000 16 000 0 28 800 0 216 000 24 000

Parkolójegy, chipkártya értékesítés és parkolási pótdíjbevétel (bruttó, ÁFÁ-val növelt áron és értéken

Megnevezés
Bemuta

-
Bérlet

ki-
tási díj áll. 

Megnevezés
Br. ár- Egység Menny.
bev. 
(Ft) (Ft/óra)

(óra, 
db)

        
Br. egységár 
(Ft)P 500 500 Piros zóna

2 516 
610 180 13 981

Z 500 500      

   Zöld zóna
1 470 

730 150 9 805
Mennyiség 
(db)P 6 484      

Z 0 43
Chipkártya ért. 
(db) 9 000 3 000 3

Br. árbevétel 
(Ft) 3 000

263 
500      

Parkolási pótdíj 
(db) 545 933 - -

Összesen
4 542 

273 - -

Bruttó bevétel összesen 
(Ft):

9 141 
873
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2. sz. melléklet

Kimutatás a fizető parkolórendszer üzemeltetéséről értékben, 
mennyiségekben 2009. 1-10. hónap

Parkolóbérletek értékesítése (bruttó, ÁFÁ-val növelt áron és értéken)

Megnevezés
     Kedvezmény     Teljes árú  Teljes árú     Teljes árú Kizárólag.haszn.
Lakoss

ág 
Közüle

t 
Lakoss

ág 
Közül

et 
Lakoss

ág Közület 
Lakoss

ág Közület 
Lakoss

ág 
          
Br. egységár 
(Ft)P 8 100 13 500 2 250 4 500 10 800 21 600 13 500 27 000 60 000

Z 6 300 10 500 1 750 3 500 8 400 16 800 10 500 21 000 40 000
          
Mennyiség 
(db)P 373 37 9 0 2 0 10 0

Z 40 2 0 0 0 0 0 0
Br. árbevétel 
(Ft)

3 273 
300

655 
500 20 250 0 21 600 0 0 0

Parkolójegy, chipkártya értékesítés és parkolási pótdíjbevétel (bruttó, ÁFÁ-val növelt áron és értéken

Megnevezés
Bemuta

-
Bérlet

ki-
tási díj áll. 

Megnevezés
Br. ár- Egység Menny.
bev. 
(Ft) (Ft/óra)

(óra, 
db)

        
Br. egységár 
(Ft)P 500 500 Piros zóna

2 421 
650 180 13 454

Z 500 500      

   Zöld zóna
1 315 

120 150 8 767
Mennyiség 
(db)P 6 431      

Z 0 42
Chipkártya ért. 
(db) 0 3 000 0

Br. árbevétel 
(Ft) 3 000

236 
500      

Parkolási pótdíj 
(db) 559 488 - -

Összesen
4 296 

258 - -

Bruttó bevétel összesen 
(Ft):

8 842 
908
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Rendelőintézet pótelőirányzat kérelme

Tisztelet Képviselő-testület!

A Rendelőintézet Intézményvezető Főorvosa a mellékelt kérelemmel fordult a T. Képviselő-
testülethez.

Az Intézményvezető Főorvos Asszony kérelmében a Rendelőintézet  részére pótelőirányzat 
biztosítását kérte, melyet a következőkkel indokolt:

A 2009. árpilis  1-től  hatályba lépett  TB finanszírozási  jogszabályok változása miatt  2009. 
július 1-től  az  intézmény TB bevétele  jelentősen lecsökkent.  A várható TB bevétel  kiesés 
10.709.164,- Ft. 
A szakmai szervezetek és az Egészségügyi Minisztérium tárgyalásai során a bevétel kiesés 
kompenzálását célzó, az egészségügyi ellátást  végző szervezetekhez visszajuttatásra kerülő 
4,5 milliárd Ft-ból a szentgotthárdi Rendelőintézet 520.500 Ft-ra jogosult. 
Mindezekre tekintettel az intézménynél keletkező várható bevétel kiesés 10.188.664,- Ft.

Az  Intézményvezető  tájékoztatja  kérelmében  a  T.  Testületet,  hogy  a  bevétel  csökkenés 
kompenzálása érdekében a kiadások tekintetében, azok csökkentésére a következő lépéseket 
tette meg:

- nagyobb  mennyiségű  szakmai  anyag  beszerzés  az  ÁFA  emelkedés  előtt  – 
megtakarítás: 200.000,- Ft.

- mosatási szolgáltatásra új szerződés megkötése – megtakarítás: 400.000,- Ft.
- veszélyes hulladék elszállításra új szerződés megkötése - megtakarítás: 200.000,- Ft.

Továbbá az asszisztensi és védőnői státuszokon jelentkező személyi juttatás és munkaadót 
terhelő járulék megtakarítás várhatóan 878.000,- Ft.
Fentiekre tekintettel a 10.188.644,- Ft bevétel kiesést saját költségvetésen belül 1.678.000,- 
Ft-tal tudja csökkenteni az intézmény, mely alapján 8.510.664,- Ft hiány jelentkezik.

Az  Intézményvezető  Főorvos  Asszony  8.500  e/Ft  pótelőirányzat  biztosítását  kéri  az 
előterjesztésben és a csatolt mellékletben részletezettek szerint.

Tisztelt Képviselő Testület!

Napjainkban számos, az előterjesztésben szereplő fordulatok vannak napirenden országszerte 
a  magyar  közszférában.  Kezelhetetlen  helyzetbe  kerülhetnek  intézmények,  és 
intézményfenntartók egyaránt. A probléma pillanatok alatt nőhet átláthatatlan méretűvé – és 
egy szoros költségvetésből gazdálkodó intézmény nem képes ellene tenni semmit: a hirtelen 
képződő  tízmilliós  nagyságú  hiány  kezelésére  ,csak  néhány  százezer  forintot  tud 
felszabadítani  és  a  kialakult  válságos  helyzetben  ekkora  összeggel  próbál  saját  magán 
segíteni. Lehetetlen!
Ugyanakkor emlékeztetnék minden tisztelt képviselőt arra, hogy a rendelőintézet által ellátott 
feladatok jelentős része Szentgotthárd Város Önkormányzatának  nem kötelezően ellátandó 
feladata! A jelenlegi helyzet azt bizonyítja, hogy az intézmény saját hibáján kívül bajba került, 
ezért  a  fenntartónak  kell  rajta  segíteni  ,olyan  területen  ami  nem  feladata.  A biztonságos 
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működtetés rúgja fel a rendszer azzal, hogy egyik napról a másikra eltűnik tízmillió forint 
nagyságrendnyi  állami  támogatás  amit  az  egyébként  is  rendkívül  nehéz  helyzetben  lévő 
önkormányzatnak kell kipótolnia. 
Hangsúlyozom: Ez nem egy Szentgotthárd nagyságú kisváros feladata, ezért  nincsen az ilyen 
feladat a hozzánk hasonló nagyságú településhez rendelve.   Viszont senkinek nem érdeke, 
hogy ilyen helyzetekben a  intézmény szolgáltatása ellehetetlenüljön.  Az intézményt, az ott 
dolgozó szakembereket,  a fenntartó önkormányzatot,   a szolgáltatást igénybe vevő betegeket 
nem lehet kitenni  hasonló helyzeteknek!!!
 A kialakult probléma és az ebből adódó 2010 évi finanszírozás sürgős és alapos átgondolását 
javaslom a T. Testületnek. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében legfeljebb a működési 
hitel terhére lehet most a 8.500 e/Ft pótelőirányzatot az intézménynek biztosítani. 

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rendelőintézet 
Szentgotthárd  pótelőirányzat  kérelmét  támogatja,  és  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésében a működési hitel terhére maximum 8.500 e/Ft önkormányzati  támogatást 
biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

  Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rendelőintézet 
pótelőirányzat kérelmét nem támogatja.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2009. november 11.

   Viniczay Tibor
                                                                                      Polgármester

Ellenjegyzem!
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Viniczay Tibor
Szentgotthárd Város Polgármestere

9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

A 2009.szeptember 15-n kelt beszámolóban már jeleztem,hogy sajnos a Rendelőintézet 
Szentgotthárd  költségvetésének bevételi oldalán az OEP finanszírozási jogszabályváltozások 
miatt önhibánkon kívül  jelentős hiány várható év végéig. 
A szakmai szervezetek, és az Eü. Minisztérium tárgyalásai során „kialkudott” 4,5 milliárd Ft 
felosztása megtörtént, intézményünknek  520.5 e Ft-t utalt az Országos  Egészségbiztosítási 
Pénztár.
Összesen 8,5 MFt  tényleges hiány prognosztizálható év végére,ezért kérem ezt az összeget 
pótelőirányzatban jóváhagyni szíveskedjenek
Az alábbiakban részletezném a bevétel kiesés okait,valamint  azokat a megszorításokat, 
melyeket év közben eszközöltünk a kiadási oldalon a várható bevételkiesés kompenzálására.

2009.év első felében a  TB bevételek a tervezettnek megfelelően teljesültek.
Jogszabályváltozások miatt   2009.04. 01-től   kezdődően a  szakellátások teljesítmény-
elszámolásának alapja  nem az addigi TVK (teljesítményvolumen-korlát)  hanem  az EMAFT 
(Előre Meghatározott Alapdíjjal Finanszírozott Teljesítmény ) került megállapításra az OEP 
részéről,mely a TVK 70%-a . Mivel három hónapos utófinanszírozás van az egészségügyben ezért 
e tényleges kifizetések július 1-től realizálódtak.

2009-re tervezett TB bevételeink :                         2009. július 1-től tényleges           Bevételhiány:
(TVK)                                                                                 finanszírozás  (EMAFT)  

Július 5 822 075 Ft 4 220 080 Ft -1 601 995 Ft
Augusztus 5 724 430 Ft 3 624 350 Ft -2 100 080 Ft
Szeptember 5 382 675 Ft 3 339 075 Ft -2 043 600 Ft
Október 5 266 720 Ft 3 376 120 Ft -1 890 600 Ft
November 3 962 619 Ft 2 920 700 Ft -1 041 920 Ft
December 4 294 970 Ft 2 264 000 Ft -2 030 970 Ft

 Összesen:           30 453 489 Ft           19 744 325 
Ft          - 10 709 164 Ft

4,5 Milliárd Ft felosztásából utólagos OEP  finanszírozás:  520 500 Ft

Tényleges OEP finanszírozási hiány: 10 188 664,- Ft
kompenzálására  a kiadási oldalon tett intézkedések:
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Bér(+ járulék)  megtakarítás asszisztensi védőnői státusokon:  878 000 Ft
„régi” Áfán beszerzett szakmai anyagok előrendelésével.         200 000 Ft
Mosatás szerződő partnerváltással                                              400 000 Ft
Veszélyes hulladékszállítás szerződő partnerváltással               200 000 Ft

Összes   OEP bevétel kiesés kiadási oldalon már nem kompenzálható maradványa: 8,5 m Ft

Kérem a T. Képviselőtestület megértő támogatását!

Szentgotthárd 2009.11.10.

Tisztelettel:

Dr Mesterházy Mária
Rend.int. vez. főorvos.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy:      A Pannon Kapu Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  Elnök  Asszonya  a  mellékelt  kérelemmel  fordult  a 
Tisztelt  Képviselő-testülethez.
A  Zenei  Világnap  alkalmából  rendezett  nemzetközi  kórustalálkozón  az  Egyesület 
Szentgotthárd  testvérvárosának,  Izolának  férfikarát  látta  vendégül.  A  kórustalálkozó 
megszervezéséhez  az  Egyesület  a  Nemzeti  Kulturális  Alaptól  500.000,-  Ft  vissza  nem 
térítendő támogatást nyert, melyhez 125.000,- Ft önrészt kellett biztosítani. Az Egyesület az 
önrész utólagos finanszírozása érdekében kéri a Képviselő-testület támogatását.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a nemzetközi kapcsolatok ápolását is célzó Oktatási, 
Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottsági  keretéből  az  Egyesület  Elnök Asszonyának 
összeférhetetlensége miatt (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi  CLXXXI.  tv.  6.§)  támogatást  nem  tud  igényelni,  ezért  fordult  az  Elnök  Asszony 
kérelemmel a T. Képviselő-testülethez.
A kulturális rendezvény Szentgotthárd város rendezvényeinek a sorába tartozó rendezvény 
volt, a város testvérvárosi kapcsolatait is erősítette. 
Tekintettel  a  fent  leírtakra  a  rendezvény  utólagos  támogatása  javasolható,  amennyiben  a 
fedezet  biztosítására  vonatkozóan  a  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottsági  keretből  125.000,-  Ft-ot  zárol,  és  ezen  összeget  az 
általános tartalékba helyezi. Így az általános tartalék terhére a támogatás biztosítható lenne.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában 
dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében  a  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottsági  2009.  évi  elkülönített 
keretéből 125.000,- Ft zárolását rendeli el, amely összeg átcsoportosításra kerül az általános 
tartalékba.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

2.)  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület részére 125.000,- Ft támogatást biztosít Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. 
évi költségvetésében az általános tartalék terhére. A támogatásról megállapodást kell kötni, 
annak felhasználásáról az Egyesületnek 2009. november 30-ig el kell számolni.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
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              Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
              Szalainé Kiss Edina Elnök 

3.)  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület kérelmét nem támogatja.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. november 16.

                                                                                             
  Jakabné Palkó Edina
 Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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E L Ő T E R J E SZ T É S
a Képviselő-testület 2009. november 25.-i ülésére.

Tárgy: Rábafüzesért Egyesület kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Rábafüzesért  Egyesület  azzal  a   mellékelt  kérelemmel  (  1.sz.)fordul  a  Képviselő-
testülethez,  hogy  2010.  január  1.-től  elvállalná  a  Rábafüzesi  Kulturház   (egykori  óvoda) 
üzemeltetését.
A fenti feladatot  jelenleg a  95/2009.számú képviselő-testületi határozat  3./ pontja alapján 
kötött támogatási szerződés alapján  (2.számú melléklet) a Rábafüzes Városrészi Klub 
esetében  Rábafüzes Városrészi Önkormányzata látja el  a 2010. évi költségvetés alapján 
történő támogatások elosztásáig , vagyis 2010. április végéig.
Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a leírt kérelem teljesítéséhez, úgy a támogatási
szerződést módosítani kell.
A Szentgotthárd-Rábafüzes Városrészi Önkormányzata  az Önkormányzattal  kötött 
támogatási  szerződés alapján  a klub működtetésére, ezen belül is a településrészen lakók 
közösségi  céljaira  (pl.  kulturális,  közművelődési  feladatok,  társadalmi  rendezvények, 
közösségi rendezvények, stb. tartására) használhatja, az e célra kapott 75.660 Ft-os támogatást 
felhasználta.   (Városrészi  rendezvények  tartásának  biztosítására  éppen  a  Rábafüzesért 
Egyesületet bízta meg és ezt finanszírozta. Ebből következik, hogy a szerződés még hátralévő 
idejére az önkormányzat további támogatást nem tud biztosítani és ezt a tényt a megállapodás 
módosítása esetén a szerződésben szerepeltetni is kell. 

 Ezért a Tisztelt Képviselő-testülettől, a Rábafüzes Városrészi Önkormányzatával kötött  
Városrészi  klub  üzemeltetésére  vonatkozó  támogatási  szerződés  módosítását  kérem. 
(3.sz.melléklet)

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő–testülete a Rábafüzesi városrészi klub 
 működtetéséről szóló 95/2009.számú határozata 3.) pontjának 3. francia bekezdését 
 visszavonja,  a  Rábafüzesi  Városrészi  Önkormányzattal  megkötött  megállapodás  közös 
megegyezéssel  való megszüntetését  és  a  3.  számú melléklet  szerinti  támogatási  szerződés 
Rábafüzesért  Egyesülettel   való  megkötését  támogatja  a  2010.  január  1.-től  a  2010.  évi 
költségvetés alapján történő támogatások elosztásáig terjedő időszakra..
 Határidő : a közlésre azonnal
 Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Szentgotthárd, 2009. november 16.

                                                                                                 Viniczay Tibor
                                                                                                  polgármester

Ellenjegyzem:

                   Dr. Dancsecs Zsolt
                              Jegyző
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1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS
amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. 
tér 11. – képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Rábafüzes Városrészi Önkormányzata- 9955 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.– 
képviseli: Bauer László vezető (továbbiakban: Városrészi Önkormányzat)
között az alábbiak szerint:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 
Szentgotthárd,  Alkotmány  u.  49.   szám  alatt  található  kultúrházként 
használt épület.

     2.) Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant . 
       A jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen  
         szerződés aláírásának napjától kezdődik és határozott ideig, a 2010. évi 
         költségvetés alapján a támogatások elosztásáig tart. 

 Tekintettel  arra, hogy a Városrészi Önkormányzat az épületet változatlan 
feltételekkel már  a tavalyi év folyamán is használta, így most külön átadás – 
átvételi  eljárásra  nincsen  szükség.    Az  ingatlan  rezsiköltségeit  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  fizeti,  az  épület  állagának 
megőrzéséhez  szükséges  nagyobb  munkálatokat  (átalakításokat, 
átépítéseket) az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.

     3.)A Városrészi Önkormányzat feladatai: 
• a Városrészi Önkormányzat az épületet a településrészen lakók közösségi 

céljaira  (pl.  kulturális,  közművelődési  feladatok,  társadalmi 
rendezvények,  közösségi  rendezvények,  stb.  tartására)  használja,  ennek 
kapcsán   gondoskodik  az  épület  nyitvatartási  és  használati  rendjéről, 
annak betartásáról

• gondoskodik az épület takarításáról

• gondoskodik  az  épület  napi  használata  során  felmerülő  kisebb,  a  2. 
pontban említettek alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

• jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, 
a díjat beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és 
állagromlás miatti összes költségeket a Városrészi Önkormányzat köteles 
fizetni illetve a keletkezett károkat köteles helyreállítani.
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• A kapott  támogatás  felhasználásáról  pénzügyi  bizonylatokkal  tételesen 
elszámol.

• az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és 
rendezvényeknek –  e  cél  érdekében köteles  a  Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület szakmai segítségét kérni.

•   december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Polgármesteri 
Hivatalnak.

4.)  A Városrészi  Önkormányzat  részére  az  Önkormányzat  a  takarítási  , 
karbantartási  és programszervezési feladatok végzéséhez támogatást nyújt, 
melynek mértéke évi 75.660.- Ft, azaz Hetvenötezer – hatszázhatvan forint
5.)  Az  Önkormányzat  jogosult  a  jelen  megállapodástól  elállni  abban  az 
esetben, ha a Városrészi Önkormányzat a 3. pontban írt feladatait nem vagy 
nem  megfelelően  teljesíti,  az  épületet  rongálja,  az  önkormányzat  írásos 
engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az Önkormányzat elállását írásban jelenti 
be,   az  abban meghatározott  időpontig  kell  az  épületet  az  Önkormányzat 
részére átadni.
6.) Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik 
irányadónak.

7.)  Az  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  ezen  megállapodás  érvényességéhez 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  jóváhagyása 
szükséges – a megállapodás csak a jóváhagyást követően lép hatályba.
8.)  A Szerződő  Felek  a  fenti  megállapodást  annak  elolvasása  után  mint 
akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2009. május 5.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Rábafüzes Városrészi Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester sk. Képv.: Bauer László részönk.vezető sk

Jogi ellenjegyzés:  Dr. Dancsecs Zsolt sk.                                                            

Pénzügyi ellenjegyzés: Jakabné Palkó Edina sk.
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3.sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS
amely létrejött
egyrészről:  Szentgotthárd Város  Önkormányzata  –  9970 Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.  – 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Rábafüzesért Egyesület- 9955 Szentgotthárd, Alkotmány út 49.– képviseli: Varga Andrea 
mb. egyesületi elnök (továbbiakban: Egyesület)
között az alábbiak szerint:

1.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a  Szentgotthárd, 
Alkotmány u. 49.  szám alatt található kultúrházként használt épület.
     2.) Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant . 
       A jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony 2010. január 1. napjától 
kezdődik és határozott ideig, a 2010. évi     költségvetés alapján a támogatások elosztásáig 
tart. 
 Az  ingatlan  rezsiköltségeit  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat   fizeti,  az  épület 
állagának  megőrzéséhez  szükséges  nagyobb  munkálatokat  (átalakításokat,  átépítéseket)  az 
épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.
     3.)Az Egyesület feladatai: 
az  Egyesület  az  épületet  a  településrészen  lakók  közösségi  céljaira  (pl.  kulturális, 
közművelődési feladatok, társadalmi rendezvények, közösségi rendezvények, stb. tartására) 
használja, ennek kapcsán  gondoskodik az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak 
betartásáról

gondoskodik az épület takarításáról

gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek alá 
nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni,  a díjat beszedni. 
Ugyanakkor  a  kiadás  miatt  keletkezett  esetleges  károk  és  állagromlás  miatti  összes 
költségeket a Városrészi Önkormányzat köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles 
helyreállítani.

A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol.
az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és rendezvényeknek – e 
cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szakmai segítségét kérni.
  december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatalnak.
4.) Az Egyesület részére az Önkormányzat a takarítási , karbantartási  és programszervezési 
feladatok végzéséhez támogatást nem nyújt, mivel a 2009. -évi  támogatott összeg, 75.660.- 
Ft, azaz Hetvenötezer – hatszázhatvan forintot a korábbi megbízott Szentgotthárd-Rábafüzes 
Városrészi Önkormányzat  már felhasználta. A Megbízott ezt tudomásul veszi és elfogadja. 
Kijelenti, hogy erre tekintettel az önkormányzat felé követelése nincs. 

5.)  Az  Önkormányzat  jogosult  a  jelen  megállapodástól  elállni  abban  az  esetben,  ha  az 
Egyesület a 3. pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti, az épületet rongálja, 
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az önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az Önkormányzat elállását írásban 
jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az épületet az Önkormányzat részére átadni.
6.) Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik irányadónak.
7.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezőt 
jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2009. december  2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Rábafüzesért Egyesület
Képv.: Viniczay Tibor polgármester                   Képv.: Varga Andrea 
                                                                                   mb. egyesületi elnök

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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 Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: A Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (SZOI) pótelőirányzat kérelme

Tisztelet Képviselő-testület!

A SZOI Igazgatója a mellékelt kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez.

Az  Igazgató  Úr  kérelmében  a  SZOI  részére  pótelőirányzat  biztosítását  kérte,  melyet  a 
következőkkel indokolt:

A 2009.  évi  költségvetés  tervezésekor  –  megjegyezzük hasonlóan  a  többi  Önkormányzati 
finanszírozással működő intézményhez – az Intézmény kiadásait csökkenteni kellett, amely 
hatására jelentősen lecsökkentett költségvetéssel kellett számolniuk. Az Igazgató Úr levelében 
olvasható,  hogy az  év  közben jelentkező  váratlan  kiadásokra  a  költségvetése  ezáltal  nem 
nyújtott fedezetet. 
A  kiadások  között  a  személyi  juttatások  többletkiadásait  az  alábbiakkal  indokolta  az 
Intézményvezető:

- 1 fő  pedagógus 2009.  augusztus  21-től  felmentési  idejét  tölti,  az  év ezt  megelőző 
időszakában táppénzen volt, ezért az augusztus 21. utáni időszakban az őt helyettesítő 
pedagógus bére többletkiadásként jelentkezik.

- 1 fő pedagógus év közben jelezte, hogy már ebben az évben nyugállományba kíván 
vonulni, ezért a jubileumi jutamát ebben az évben ki kellett fizetni. 

- 1 fő pedagógus év közben jelezte, hogy munkába kíván állni, ezért a szabadságát ki 
kellett fizetni.

- 1 fő GYES-en lévő pedagógus munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt ezért, a 
szabadságát ki kellett fizetni.

Fentiek  alapján  a  személyi  juttatásoknál  keletkezett  hiány:  3.631.000,-  Ft.  A  várható 
bevételeket és a az előirányzat átcsoportosítási lehetőségeket figyelembe véve a ténylegesen 
jelentkező hiány 3.578.000,- Ft.
A dologi kiadások körében felmerült többletkiadások:

- Kazántelep felújítása, karbantartása (SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma)
- Beázások miatti kiadás (tetőjavítás) (SZOI Takács Jenő AMI)
- Vásárolt élelmezés kiadásainak emelkedése kapcsolódó ÁFÁ-val

A dologi kiadásoknál jelentkező hiány összesen: 4.001.000,- Ft.
Az előbbiekben részletezettek alapján az intézmény zavartalan működéséhez 7.579.000,- Ft 
pótelőirányzat biztosítását kéri az Igazgató.

A vásárolt élelmezés előirányzaton keletkezett hiány indoklását kiemeljük a levélből:
 „Minden évben a tervezett kiadás 85 %-ával számolunk, gondolva a várható gyermek-

hiányzásokra.  Állandó  probléma,  hogy  különösen  a  kedvezményes  és  ingyenes 
étkezésben  részesülő  tanulók  szülei  nem  mondják  le  az  ebédet  a  gyermek 
betegsége és hiányzása esetén. Erre a problémára mindenképpen megoldást kell 
találni!

 A tervezett étkezőlétszámhoz képest az év során emelkedik az étkezést igénybe vevők 
száma. Nő a kedvezményesen és ingyenesen étkezők száma is!

 Az általános forgalmi adó összege 2009. július 1.-től 20-ról 25 %-ra emelkedett!”
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A kiemelten jelzett problémára egyrészt az Intézményvezetőnek fel kell hívni az érintett 
tanulók szüleinek a figyelmét, másrészt az intézmény köteles haladéktalanul jelezni a 
Hivatal felé, amennyiben a tanuló hiányzásának okáról és várható időtartamáról értesíti 
a szülő az iskolát. 
 
Megjegyezzük  továbbá,  hogy  a  Képviselő-testület  2009.  januári  ülésen  (20/2009.  KT. 
határozat) a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  javasolta  a  SZOI  tekintetében  3  fő  pedagógus  álláshely  megszüntetését.  A 
Társulási Tanács ez utóbbi javaslat szerint a döntését a pedagógus álláshelyek vonatkozásában 
6/2009. TKT. határozatával hozta meg. A márciusi Képviselő-testületi és Társulási Tanácsi 
ülésen kiegészítetésre kerültek az említett határozatok a helyi önkormányzatok és többcélú 
kistérségi  társulások  létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési 
támogatás  igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának  és  elszámolásának  részletes 
szabályairól szóló 5/2009. (II.20.) ÖM. rendelet alapján a létszám-racionalizálás költségeinek 
megigénylése  érdekében  (22/2009.  TKT  határozat).  Ezen  rendelet  értelmében  a 
létszámleépítéssel  érintett  dolgozók  felmentési  illetményének  a  felére,  és  a  végkielégítés 
összegére volt igényelhető a központi támogatás. Amennyiben az intézményben a hivatkozott 
ÖM rendelet előírásainak megfelelően történtek volna a munkaviszony megszüntetések, az 
érintett  pedagógusok  esetében  7.600  e/Ft  központi  támogatás  megigénylésére  lett  volna 
lehetőség.  
A  3  fő  pedagógus  nyugdíjazása  kapcsán  lehetőséget  kellett  volna  keresni  a 
létszámracionalizálás költségeinek visszaigénylésére , még akkor is ha volt egy üres álláshely 
az  intézményben  illetve  később  napközis  álláshelyet  kértek  melyet  mint  azóta  tudjuk 
gyógypedagógussal töltöttek be. Napközis bármely szakos pedagógus lehet, gyógypedagógusi 
álláshelyet viszont csak gyógypedagógiai végzettségű pedagógussal lehet betölteni. Így még 
az is valószínű, hogy az igénylésbe is belefértünk volna.
Ugyanakkor a 3 fő nyugdíjba vonult pedagógus órái a tantárgyfelosztásban  túlóraként most is 
jelen vannak, testnevelésből, magyar-ének, biológia-földrajz-természetismeret tantárgyakból. 
Ez tovább rontja a pénzügyi helyzetet,  azaz a végül elért  megtakarítás elenyésző.

Összességében tehát: amennyiben a létszámleépítés kapcsán a jogszabályoknak megfelelően 
történtek  volna  a  munkaviszony  megszüntetések,  a  felmentésre  és  végkielégítésre 
sikerülhetett  volna  több  mint  7  millió  forintot  visszaigényelni,  így  most  nem beszélnénk 
pótelőirányzat kérelemről.  Összintézményi szinten kívánatos lenne,  ha a szakos ellátottság 
kapcsán az intézmény jobban tudna előre gondolkodni.
 Ugyanakkor hozzátesszük , hogy  egy újszerű , gigantikus intézmény költségcsökkentését 
elemezzük utólag, amelyet az utóbbi időben minden évben átszervezett  a fenntartó – ezért itt 
nem olyan egyszerű a helyzet, mint egy egyszerű általános iskolában.

Fentiekre  is  tekintettel  a  pótelőirányzat  biztosítását  kizárólag  a  működéshez  szükséges 
kiadások finanszírozására javasoljuk (munkabér, rezsiköltségek, vásárolt élelmezés, az oktatás 
zavartalanságát biztosító kiadások). A már működő gyakorlat  - FEUVE - keretében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a kötelezettségvállalások-, és a kiadások teljesítésének ellenőrzésére. 
Amennyiben pótelőirányzatot a Testület biztosít az Intézmény részére a tényleges teljesítési 
adatok  figyelembe vételével  a  2010.  januári  Testületi  ülésen  az  előirányzat  maradványok 
zárolását kell kezdeményezni.

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!
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Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Szentgotthárd és Kistérsége 
Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  (SZOI) 
pótelőirányzat  kérelmét  támogatja,  és  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésében  a 
működési hitel terhére maximum …….  e/Ft önkormányzati támogatást biztosít, melyből …
…  e/Ft  a  személyi  juttatások,  …..  e/Ft  a  dologi  kiadások  fedezetére  szolgál.  Egyben  a 
Képviselő-testület  felkéri  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsát,  mint  a  SZOI  irányító  szervét,  hogy  az  intézmény  költségvetésében  a 
személyi juttatás előirányzatot …. e/Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatot …. e/Ft-tal emelje 
meg. Továbbá a Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy 
kiemelt figyelmet fordítson a kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

  Viniczay Tibor Polgármester
  Pénzes Tibor Igazgató

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pótelőirányzat 
kérelmét nem támogatja.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2009. november 16.

            Viniczay Tibor
                                                                                                Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt 
                                Jegyző
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Iktatószám: …/2009 Tárgy: Kérelem költségvetési pótelőirányzathoz 

Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás
Szentgotthárd

Tisztelt Társulási Tanács!

Intézményünk 2009. évi költségvetésének tervezésekor a személyi jellegű kiadások területén 
minimális juttatásokkal számoltunk. Sajnos most, a költségvetési év végéhez közeledve már 
világosan  látszik,  hogy  az  intézmény  személyi  jellegű  kiadásainak  biztosításához 
pótelőirányzatra  lesz  szükség.  Ennek  az  az  oka,  hogy  az  év  során  több  olyan  váratlan, 
elsősorban  személyi  jellegű  kiadás  jelentkezett,  amelyek  az  intézmény  számára 
többletkiadással jártak, viszont a költségvetés tavalyi tervezésekor még nem voltak láthatóak. 

2009. évi nem tervezett váratlan kiadások a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézményben

I. Személyi jellegű többletkiadások:  

1. SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama

1.1 Felmentési idejét töltő kolléga helyettesítése
Személyi juttatás 516 000.- Ft
Járulék 141 000.- Ft
Összesen: 657 000.- Ft

2. SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama

2.1 Nyugdíjba vonuló kolléga juttatása
Személyi juttatás (jubileumi jutalom) 1 030 000.- Ft
Járulék    322 000.- Ft
Összesen: 1 352 000.- Ft

3. SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége

3.1 Kolléganő munkába állása miatt jelentkező szabadság kifizetése (2009.05.04.-08.31.)
Személyi juttatás   728 000.- Ft
Járulék   233 000.- Ft
Összesen: 961 000.- Ft

4. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

4.1 Kolléga  munkaviszonyának megszüntetése
Személyi juttatás   506 000.- Ft
Járulék   155 000.- Ft

Összesen: 661 000.- Ft

Személyi jellegű többletkiadások összesen: 3 631 000.- Ft
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Többletkiadások indoklása:

1.1 Kolléganőnk  2009.  augusztus  21-  től  felmentési  idejét  tölti,  az  év  ezt  megelőző 
időszakában táppénzen volt. Ezért az augusztus 21. utáni időszakban az őt helyettesítő 
kolléga bére többletkiadásként jelentkezik.

2.1 A kolléganő ez év során jelezte, hogy már ebben az évben nyugállományba kíván vonulni, 
ezért a jubileumi jutamát idő előtt ki kellett fizetnünk. 

3.1 A kolléganő ez év során jelezte, hogy munkába kíván állni, ezért a szabadságát ki kellett 
fizetni.

4.1  A  GYES-en  kolléganő  munkaviszonya  közös  megegyezéssel  megszűnt  ezért,  a 
szabadságát ki kellett fizetni.

A 2009. évi előirányzat, az eddigi teljesítések és a költségvetési év hátralévő részében még 
várható felhasználások alapján már tervezhető a fenti többletkiadások miatt jelentkező hiány a 
SZOI költségvetésében:

Személyi jellegű juttatások Kapcsolódó járulékok
2009. évi módosított 
előirányzat

293.474.000,- 92.691.000,-

Teljesítés 10.31-ig –251.995.000,- –76.366.000,-
2009.  10.  havi  várható 
felhasználás

–21.560.000.- –6.333.000.-

Jubileumi jutalom –523.000.- –167.000.-
Étkezési hozzájárulás –731.000.-
Kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítés

–321.000.- –103.000.-

Egészségügyi  hozzájárulás, 
táppénz

–318.000.-

2009.  11.  havi  várható 
felhasználás

–21.560.000.- –6.333.000.-

Túlóra –2.970.000.- –950.000.-
Étkezési hozzájárulás –731.000.-
Kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítés

–321.000.- –103.000.-

Egészségügyi  hozzájárulás, 
táppénz

–318.000.-

Maradvány -7.238.000.- 1.700.000.-

A személyi juttatásoknál várható hiányt csökkenteni fogja a járulékoknál várható maradvány 
átcsoportosítása, valamint a 2009. évi továbbképzési normatíva és a közcélú foglalkoztatottak 
után igényelt támogatás összegei: 

Maradvány -7.238.000.-
Járulék- előirányzat maradványának 
átcsoportosítása

+1.700.000.-

Továbbképzési támogatás várható összege +1.300.000.-
Közcélú foglalkoztatottak után igényelt +660.000.-
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támogatás várható összege
Ténylegesen jelentkező várható hiány –3.578.000.-

II. Váratlan karbantartási munkákból adódó többletkiadások (dologi kiadás)

Kazántelep felújítása, karbantartása (SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma)
Dologi kiadás 395 000.- Ft

Beázások miatti kiadás (tetőjavítás) (SZOI Takács Jenő AMI)
Dologi kiadás 117 000.- Ft

Váratlan karbantartási munkákból adódó többletkiadások összesen: 
512 000.- Ft

III. Vásárolt élelmezés (dologi kiadás)  

Jelentősen meghaladja a teljesítés összege a tervezett előirányzat összegét az intézményi 
étkeztetéssel kapcsolatos költségeknél:
A hiány összege:  2.789.000,- Ft
ÁFA hiány összege:     700.000,- Ft

Összesen: 3.489.000,- Ft

A fenti hiány okai a következők: 

 Minden évben a tervezett kiadás 85 %-ával számolunk, gondolva a várható gyermek-
hiányzásokra.  Állandó  probléma,  hogy  különösen  a  kedvezményes  és  ingyenes 
étkezésben részesülő tanulók szülei nem mondják le az ebédet a gyermek betegsége és 
hiányzása esetén. Erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni!

 A tervezett étkezőlétszámhoz képest az év során emelkedik az étkezést igénybe vevők 
száma. Nő a kedvezményesen és ingyenesen étkezők száma is!

 Az általános forgalmi adó összege 2009. július 1.-től 20-ról 25 %-ra emelkedett!

Intézmény pótelőirányzat igénye:

Személyi jellegű kiadások fedezésére: 3 578 000,- Ft
Dologi jellegű kiadások fedezésére:    4 001 000,- Ft

Kérem  a  T.  Fenntartót,  hogy  az  intézmény  számára  a  zavartalan  működés  érdekében  a 
pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjék. 

Szentgotthárd, 2009. november 12.

Köszönettel:

Pénzes Tibor
    igazgató
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vasi TISZK Elnöke a mellékelt kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat.  
A Szakképzés-szervezési Társulás 2009. januártól a 360 millió forint értékű TÁMOP pályázat 
megvalósításán dolgozik.
A pályázat 2010. évi sikeres megvalósításához, a várható likviditási nehézségek 
kiküszöböléséhez a szakképző intézmények fenntartóitól - a pályázat utófinanszírozása miatt - 
a költségek megelőlegezéséhez kér támogatást az Elnök Úr.
Szentgotthárd Város Önkormányzatától fentiekre tekintettel 7.236.000,- Ft befizetését kéri a 
TISZK vezetése, amely összeg 2011. áprilisában jutna vissza hozzánk.

A Társulási szerződés 13. pontja alapján a társulásban tag önkormányzatoknak az éves 
működéshez kell hozzájárulást teljesíteniük, melyet minden költségvetési évben rendelkezésre 
kell bocsátaniuk. Ha ezt nem teljesítik, akkor velük szemben inkasszóra van lehetőség.
A 2009. évi hozzájárulásunk mértéke 1.350 e/Ft volt, ezt ebben az évben meg is fizettük. A 
Társulási szerződésben további fizetési kötelezettséget nem vállaltunk. 

A testület által a TISZK létrehozatalakor elfogadott  318/2007. számú Képviselő-testületi 
határozat c.) pontja kimondta, hogy  „c) a létrejövő új társulás keretében pályázni kíván a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett TÁMOP-2.2.3/07/2 kódszámú pályázat 
első fordulójára”, ám ennél több nem történt.  A Vasi TISZK pályázott és nyert, de a 
rendelkezésre álló dokumentumok között nincs olyan ami arról szólna, hogy 
önkormányzatunk bármilyen anyagi hozzájárulást, költségek megelőlegezését, stb. felvállalta 
volna.  
Mindezek alapján álláspontunk szerint nem követünk el szerződésszegést akkor sem, ha ezt a 
kérést nem teljesítjük. 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Szakképzés-
szervezési Társulás (Vasi TISZK) kérelmét nem támogatja. Az Önkormányzat 2010. évi 
várható bevételeinek jelentős csökkenése miatt a költségek megelőlegezéséhez nem tud 
hozzájárulni.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Szakképzés-
szervezési Társulás (Vasi TISZK) kérelmét támogatja, és a Vasi TISZK által elnyert 360 
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millió Ft-os TÁMOP pályázat költségeinek megelőlegezésére 7.236.000,- Ft-ot különít el az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében.

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  

Szentgotthárd, 2009. november 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő – testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzati vagyonkezelés átalakítása

Tisztelt Képviselő Testület!

A szeptemberben elfogadott vagyonpolitikai irányelvek között feltüntetett  egyik új elem az 
önkormányzati vagyonkezelés megújítása, átalakítása. Nem titkolt szándékunk az volt, hogy 
politikai véleményt kérjünk a Képviselőtestülettől, hiszen egy rendkívül bonyolult átalakítási 
folyamatot kell elindítanunk. Döntésével a tisztelt Testület  szabad utat adott, ezért kerül sor 
most erre az előterjesztésre:
Életünk  során  folyamatosan  kötelesek  vagyunk  mikrokörnyezetünk,  családunk, 
munkahelyünk , vezetőink igényeinek megfelelve, a lehető legjobb körülmények eléréséért 
dolgozni,  a  kapott  feladatokat  végrehajtani.  Ugyanakkor  bizonyára  sokan  vagyunk  akik 
bizonyos  negatív  jelenségek  többszöri  hatásának  kitéve  ,számos  alkalommal  mondjuk 
magunknak, családunknak, kollégáinknak, hogy „ez így nem mehet tovább!”
Miután valamennyien érezzük, érzékeljük a környezetünk által generált folyamatos változást, 
ritkán vesszük észre, de lelkünk mélyén lekövetjük hogy magunk is , folyamatosan változunk. 
El  kell  ismernünk,azt  is  nagyon  jól  tudjuk   hogy  maguktól  jönnek    olyan  időciklusok, 
periódusok,  melyeket  követően  nem  szabad  félnünk  változtatni  sem!  A változásnak  nem 
feltétlenül  kell  mindent  elsodornia,  a  megszokott,  esetleg  jól  működő  elemek  azonnali 
elhagyását  jelentenie. De a szükséges, általunk már ismert, folyamatos problémák megoldását 
mindenképpen!  Ezeket  a  változtatásokat  manapság  a  gazdasági  átrendeződésnek 
köszönhetően  divatosan  racionalizálásnak,  a  hatékonyság  növelésének  nevezik.  De  akár 
megspékelhetjük a  költségcsökkentés kifejezéssel is  .  Esetünkben azonban nem feltétlenül 
erről van szó.
 A „korszerűsítés”  talán  jobban  kifejezi  azt  az  irányt,  mellyel  ez  az  előterjesztés  kíván 
foglalkozni.
Szentgotthárd város „üzemeltetése” KORSZERŰSÍTÉST IGÉNYEL!!!
Az  üzemeltetés  szó  jelen  esetben  miden  olyan  területet  érint,  amely  önkormányzatunk 
bármely  vagyonelemének  hasznosítását,  funkciójának  megfelelő  kihasználását  jelenti,  az 
ehhez  a  tevékenységhez  szükséges  valamennyi  hétköznapi  döntés  meghozásával,  az 
intézkedésekhez szükséges infrastruktúra fenntartásával és működtetésével.
Célunk  : Önkormányzatunk  vagyonának  centralizált  működtetése,  egyéb,  a  működtetés 
hátteréből származó, piaci bevételt jelentő tevékenységek beszervezésével.
Az önkormányzati vagyont mindazon ingatlanok jelentik, melyek az ingatlan-nyilvántartásban 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonaként jelennek meg. Ingó vagyon mindazon 
ingóság, mely az önkormányzat könyveiben az önkormányzat tulajdonaként jelenik meg és 
leltárilag az önkormányzat leltáraiban található. Vagyonnak nevezzük még az önkormányzatot 
megillető  vagyoni  értékű  jogokat,  követeléseket,  az  önkormányzati  üzletrészeket  illetve 
részvényeket.
Az önkormányzati vagyon egy részének gazdája az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat. 
Az ÖKV-hez  tartozó  vagyon az  ÖKV telephelye,  az  önkormányzati  bérlakások,  az  ÖKV 
könyveiben  az  ÖKV  nevén  lévő  ingóságok,  az  ÖKV  telephelyén  lévő  önkormányzati 
tulajdonú ingóságok.
Az  önkormányzati  vagyon  másik  részével  az  Önkormányzat  és  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  által  fenntartott  intézmények  gazdálkodnak:  azokat  használják  és  esetenként 
hasznosítják. 
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A további  eddig  nem említett  önkormányzati  vagyonnal  a   Polgármesteri  Hivatal  mint  a 
Képviselő – testület hivatala gazdálkodik. Ide tartozik lényegét tekintve valamennyi, itt fel 
nem sorolt önkormányzati vagyontárgy.
A vagyongazdálkodás ,bármely fent felsorolt szervezet is legyen a vagyonnal gazdálkodó -  a 
Képviselő  Testület döntései alapján és határozatai alapján történik.  
 A városüzemeltetési feladataink között jelenleg is számos olyan közszolgáltatás szerepel ami 
az önkormányzati  vagyonnal való gazdálkodás körébe tartozik. Ilyenek: közterületfenntartás, 
kommunális feladatok ellátása, intézményfenntartás, intézmények működtetése, bérlakás- és 
helyiséggazdálkodás, a közterületek közül a fizető parkolóként kijelölt területeken a parkolási 
rendszer működtetése.   
A vagyonkezelés területén az elvárható ideális helyzet a következő lehetne:
-  Egy  jelentős,   kellően  erős,  az  önkormányzati  vagyon  kezelésére és  működtetésére 
egyaránt képes szervezet hatáskörébe centralizálni az összes ilyen jellegű feladatot. 
-  A vagyonkezelés  bonyolult  és  szerteágazó  feladat,  hozzáértést,  szakértelmet  követel.  A 
vagyon működtetése a meglévő vagyonunk hatékony használatát jelenti, amely szakértelmet, 
hozzáértést követel, anyagi áldozatot igényel. Meglátásunk szerint ezért indokolt hogy ezt mi 
magunk végezzük – ennek kapcsán  célunk , hogy minél több közszolgáltatást is városunkon 
belül  ,  saját  magunk  lássunk  el.  Ugyanakkor  ezt  az  szándékot,  irányt  nagy  mértékben 
befolyásolhatja a cég formája, erre később térünk ki.
-  a  vagyongazdálkodó  és  vagyonműködtető   szervezet  alapkritériuma,  hogy  képzett 
menedzsmenttel, és hatékonyan dolgozó, széles jogkörökkel rendelkező  első számú vezetővel 
legyen felvértezve  .
-  A szervezet   megfelelően  képzett  erős  második  vonala  a  menedzsment,  ahol  az  egyes 
területek  „  gazdái”,  vezetői    megfelelő  hatáskörökkel  rendelkeznek  az  általuk  vezetett 
területeken  dolgozók  felett,  ugyanakkor  átlátják  a  szervezet  működésének  egészét,  kellő 
információkkal rendelkeznek a többi területről is, hogy szükség esetén hatékonyan tudjanak 
fellépni
- A szervezet önállóan képes az önkormányzati vagyon működtetésére oly módon, hogy a 
vagyon működtetését,  a  közszolgáltatások  megszervezését  végzi,  ugyanakkor  a  piac  aktív 
szereplőjévé válhat  az általa végzett  speciális tevékenységek területén.  Ez  többletbevételt 
eredményez a szervezet számára.
- A szervezet folyamatos kapcsolatban van az önkormányzattal,  a polgármesterrel illetve a 
polgármesteri  hivatallal.  Munkájáról  rendszeresen  beszámol   Képviselő  Testületnek.  A 
szervezet az önkormányzati vagyonnal illetve a közszolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő 
ügyekről közvetlenül, napi szinten kap információkat, hiszen azok közvetlen irányítása alatt 
vannak, ezért azokra haladéktalanul tud reagálni majd a végzett munkáról  beszámolni. 
-  A szervezet  úgy  áll  fel,  hogy  képes  valamennyi  piaci  szereplő  -igény szerinti-,bármely 
pályázaton  való  indulásának  előkészítésére,  ugyanakkor   elsődlegesen  az  önkormányzat 
részére  kiírt  pályázatokon  való  indulást  készíti  elő  illetve  képes  az  elnyert  pályázatok 
bonyolítására, és megvalósítására (projektmenedzselés). 
- Az önkormányzati vagyont hatékonyan működteti és olyan területekre is hangsúlyt fektet 
mint  pl.  az  egységes  energiagazdálkodási  rendszer  kialakítása,  egységes  karbantartási 
rendszer kialakítása az önkormányzatnál.
-  Hatékony  saját  belső  kiszolgáló   rendszert  alakít  ki:  pénzügyi  –  gazdálkodási  –  jogi-, 
informatikai háttér folyamatos biztosításával
- Külső, nem önkormányzati szféra felé is nyújt szolgáltatásokat, ezek bevételei kiegészítik a 
közszolgáltatásokért kapott bevételeket. 
A Képviselő – testület:
- minden testületi ülésre tájékoztatót kap a szervezet anyagi/pénzügyi helyzetéről
- félévente beszámoltatja a szervezetet az általa végzett munkáról
- soron kívüli beszámolót kérhet bármely, a Szervezethez tartozó felmerült ügyről
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-  meghozza  a  szervezettel  kapcsolatos  stratégiai  döntéseket,  elfogadja  a  mérlegét,  dönt  a 
vezető és a vezető tisztségviselők kinevezéséről.
A Polgármester
- A szervezet vezetőjén keresztül meghatározza a stratégiai feladatokat és célokat, irányítja 
ezek előkészítését, bonyolítását 
- munkáltatói jogokat gyakorol a szervezet vezetője felett
- részt vehet a heti kontroll-megbeszéléseken

A Polgármesteri Hivatal szerepe az új rendszerben:
 - napi kapcsolat a szervezettel, : 
-  információcsere;  a  városban  felmerülő,  a  vagyonkezelő  –  közszolgáltató  szervezet  által 
megoldható operatív feladatok jelzése; szükség esetén a helyszínen való megjelenés
-  heti  kontroll  egyeztetések  az  adott  területek  a  hivatal  vezető  beosztású  alkalmazottai 
részéről , beszámolók a Képviselőtestületnek
- a vagyonkezelő – közszolgáltató szervezet munkájának, a pénzügyi – gazdasági helyzetének 
folyamatos ellenőrzése

A fent  leírtak,  többféle  módon  is  megszervezhetőek.  A feladatot  alapvetően  gazdálkodó 
szervezettel tudjuk a megvalósítani, tehát  vagy újonnan hozunk létre , vagy újragondoljuk az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat mint vagyongazdálkodó és közszolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozást  és  a  vállalat  átszervezésében  gondolkodunk.   Mielőtt  azonban   a  szervezet 
kialakításába  fogunk,  érdemes  rögzíteni  mindazokat  az  alapelveket,  melyek 
megvalósulásának célkitűzése nélkül NINCS ÉRTELME  a változtatásnak:
1.) Megerősített, működőképes vezetés szükséges, ami jelent egy motivált első számú vezetőt 
és  egy,  a  szervezet  által  ellátott  területekért  felelős,  ugyanakkor  a  szervezet  egészének 
küldetésével, céljaival tisztában lévő szűk menedzsmentet
2.) Az alkalmazottak körét át kell  tekinteni és csak az új célokat elfogadó, a megfelelően 
motivált dolgozókkal lehet az új rendszert elindítani 
3.) Feladatorientált, tervszerű motivációs rendszer felállítása, és működtetése (pl. premizálás, 
stb.)
4.)Olyan  szervezetre van szükség, amely a felmerült problémákra AZONNAL képes reagálni 
, és  ehhez  megfelelő humán erőforrással, műszaki háttérrel rendelkezik
5)  A  Szervezet  alkalmas  és  képes  újabb  működési  területek  integrálására,  újabb 
közszolgáltatások megszervezésére !
6)  Megfelelő  informatikai  rendszert  kell  kidolgozni  és  működtetni,  ami  a  munka 
hatékonyságát biztosítja.   
Véleményünk szerint a fenti célok elérésére képes szervezetet újonnan kell létrehozni, ebben 
az esetben viszont  a jelenlegi vállalat fenntartására nincs szükség, a vállalati forma helyett 
másban kell gondolkodnunk. Három lehetőség tűnik célszerűnek:  közüzemet, vagy nonprofit 
kft-t, esetleg profitorientált kft-t tudnánk megszervezni. 
Azt is érdemes  leszögezni, hogy  a jelenlegi, problémákkal átszőtt világban a mi kisvárosi 
szintünkön, az önkormányzattal  minél szorosabb kapcsolatban álló szervezeti formára kell 
törekedni.
Azt  is  el  kell  dönteni,  hogy  valóban  minden  közszolgáltatást  mi  helyben  akarunk 
megszervezni  ezzel  a  céggel,  vagy  nagyobb  teret  kívánunk  adni  a  piaci  viszonyoknak? 
Amennyiben  szoros  kapcsolat  kialakítását  tartjuk  fontosnak  önkormányzat  és  szolgáltató 
között, akkor érdemes ezúttal kisebb szerepet szánni a piacnak. Ebben az esetben érdemes 
közüzemet alapítani. Ez a szervezet az önkormányzat egyik költségvetési szerve lesz. Az 
Alapító Okiratában általa ellátott közszolgáltatások finanszírozására az éves költségvetésben 
tervezünk keretet, ami ezáltal a közüzemhez kerül. Nem kell évente külön keretszerződést 
írni, a vállalkozástól a szolgáltatást megvásárolni és ezért pl. ÁFÁ-t fizetni mint a mostani 
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helyzetben. Ezáltal tulajdonképpen az áfa összege illetve annak egy része a fenntartó oldaláról 
megspórolhatónak  tűnhet.   A  szervezettel   szoros  kapcsolat  alakul   ki,  ami  a 
vagyongazdálkodás során nagy előny jelent, hiszen  jelentős bizalmi elemekkel számolunk. 
Ugyanakkor  a  közszolgáltatásoknál  viszont  kétségkívül  kizárjuk  a  piaci  viszonyokat,  a 
közszolgáltatásaink területére mást behozni nem nagyon tudunk, – az is igaz, hogy ezt eddig 
sem  tettük.  Vizsgálandó,  hogy  a  közüzem  alkalmazottai  automatikusan  és  teljes  körűen 
közalkalmazotti  jogviszonyba  kerülnek-e  mert  ez  kényszerpályákat  jelöl  ki  a  fenntartó 
számára.   Az  önkormányzati  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  területei  egyértelműen 
veszteségesek. Amikor tehát ezeket a feladatokat egy profitorientált szervezettel láttatjuk el – 
és ilyen a mai Közszolgáltató Vállalat is – óhatatlanul arra kényszerítjük, hogy a nyereséges 
egyéb bevételei terhére lásson el veszteséget okozó munkáltatokat is. Természetes, hogy ezek 
után a vállalat nem töri össze magát azért, hogy pl. soron kívül kivonuljon és felállítson egy 
kidőlt KRESZ-táblát – hátrahagyva a nyereséges(ebb) munkákat. Elvileg tehát a veszteséges 
munkák  végzésében  is  bekövetkezhetnek  pozitív  változások  egy  ilyen  szervezetei  forma 
választása esetén. 
A  közüzem  ez  évtől  jelent  létrehozható  új  elemet  a  magyar  jogrendszerben   .  A 
szabályozására,  illetve  a  szabályok  gyakorlati  érvényesülésére  tehát  még  nincsenek 
tapasztalataink . Mivel új forma, így néhány törvényi előírást idéznénk. Ugyanezt azért nem 
tesszük meg a másik gazdasági társasági formánál, mert azokról több tapasztalatunk van.
A 2008:CV.Tv. szerint:
-  közintézmény  :   az  alaptevékenysége  szerint  közoktatási,  szakképzési,  felnőttképzési, 
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, közgyűjteményi, közművelődési, vagy a b) pontban 
meg  nem  jelölt  szellemi  közszolgáltatást,  illetve  gazdasági-pénzügyi-műszaki  ellátást 
végző költségvetési szerv; 
-   közüzem  :  az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság részére 
fizikai  (technikai)  jellegű  szolgáltatást,  településgazdálkodási,  -  üzemeltetési,  műszaki 
szolgáltatást, vagy a fogvatartottak foglalkoztatását végző költségvetési szerv. 
- E törvény alkalmazásában közszolgáltatás: államháztartáson belüli vagy kívüli szervezet 
vagy személy által más szerv vagy személy számára végzett, jogszabályban meghatározott, 
a közfeladat- szerv közfeladat-ellátását is segítheti. 

Az Államháztartási törvény szerint:
87.§ (3) A költségvetési szerv működésének és fejlesztésének forrása 
a) a támogatás, amely - a b) pontba tartozó eset kivételével - a központi költségvetésből, a 
társadalombiztosítási  költségvetési  szervek  részére  a  társadalombiztosítás  pénzügyi 
alapjaiból,  a  helyi  önkormányzat,  a  többcélú  kistérségi  társulás,  a  helyi  kisebbségi,  az 
országos kisebbségi önkormányzat költségvetéséből, 
b) a támogatásértékű bevétel, 
c) a közszolgáltatási és vállalkozási bevétel, 
e)  az  átvett  pénzeszköz,  amely  a  c)-d)  pontba  nem  tartozó  jogcímen  államháztartáson 
kívülről, 
f) az átvett maradvány, amely központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, 
valamint az államháztartás nem központi költségvetési alrendszere maradványából, 
g) pénzügyi műveletekből származik,. 
92.§ (3) A közüzem 87. § (3) bekezdésében foglalt forrásának fedeznie kell az általa végzett 
tevékenységgel összefüggő közvetlen és közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt is. 
Más  költségvetési  szerv  kiegészítő,  kisegítő,  vállalkozási  tevékenysége  87.  §  (3) 
bekezdésének  c)  és  e)  pontja  szerinti  bevételének  fedeznie  kell  legalább  az  adott 
tevékenységgel  összefüggő  valamennyi  közvetlen  kiadást,  valamint  az  ahhoz 
hozzárendelhető közvetett kiadásokat, továbbá kisegítő és vállalkozási tevékenység esetén 
az amortizációt is. 
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94. § (1) Feladatellátási megállapodást köteles kötni 
b)  a  vállalkozó  közintézet  és  a  közüzem  valamennyi  közszolgáltatás  ellátására a 
közszolgáltatás-ellátást  finanszírozó  szervvel,  a  100/H.  §  (3)  bekezdésében  foglaltakra 
figyelemmel. 
100/H. § (1) A közszolgáltató költségvetési szerv 
a) működésének pénzügyi kereteként a 87. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti forrásaival 
azonos kiadási előirányzata szolgál; 
b)  saját  hatáskörben  módosítható  létszám-előirányzattal  (létszámkerettel)  rendelkezik,  a 
Magyar Honvédség szervei kivételével. 
(2) A közintézetnek, a vállalkozó közintézetnek és  a  közüzemnek -  kormányrendeletben 
foglaltak  szerint,  a  (3)  bekezdésben  foglaltakra  figyelemmel  -  megvalósítási  tervet  és 
teljesítménytervet is kötelező készítenie azzal, hogy a megvalósítási tervet az irányító szerv 
nem hagyja jóvá. 
(4) Közintézmény esetében a megállapított létszám-előirányzat (létszámkeret) nem léphető 
túl. 
(5) A közintézet, a közüzem és a vállalkozó közintézet a foglalkoztatottjai számára - külön 
törvényben  meghatározott  feltételek  szerint  -  a  tervezettet  meghaladó  tartós 
(többlet)bevétele  terhére,  meghatározott  munkateljesítmény  eléréséért,  többletfeladat 
ellátásáért meghatározott időre keresetkiegészítést állapíthat meg. 
(6)  A közintézménynél  és  a  közintézetnél  jutalmazásra  az  eredeti  rendszeres  személyi 
juttatások  előirányzatának  kormányrendeletben,  illetve  önkormányzati  rendeletben  (így 
különösen  költségvetési  rendeletben)  meghatározott  hányada  használható  fel,  melynek 
fedezetére  kormányrendeletben  meghatározott  mértékű  -  közintézménynél  költségvetési 
támogatásból  is  -  megtervezett  előirányzat,  valamint  a  személyi  juttatások  évközi 
megtakarítása és a tervezettet meghaladó (többlet)bevételnek a jutalmazásra fordítható része 
szolgálhat. 
(7)  A  közintézet  és  a  közüzem személyi  ösztönzésre  eredményéből,  illetve 
eredménytartalékából az irányító szerv által meghatározott mértéket fordíthat. 
(8) A közszolgáltató költségvetési szerv jogosult kiegészítő tevékenység, valamint az alapító 
okiratban  meghatározott  arányban  kisegítő  és  vállalkozási  tevékenység  folytatására  oly 
módon,  hogy  ez  alaptevékenysége  ellátását  segítse,  illetve  ne  veszélyeztesse;  köteles 
továbbá állandó erőforrásait  folyamatos értékelés alapján úgy meghatározni,  hogy az az 
alaptevékenysége  ellátásához,  fizetési  kötelezettségei  teljesítéséhez  szükséges  mértékű 
legyen. 

-  A továbbiakban  vizsgáljuk  meg  azt,  hogy  miért  érdemes  gazdasági  társaságot 
(alapvetően a kft a realitás) létrehozni? A feladatok egy része profittermelő feladat, így ennek 
összes előnye és hátránya ide sorolható. 
Előny, hogy  ha  egy  gazdasági  társaság  megkapja  a  munkát,  akkor  igyekszik  azt  minél 
nagyobb  haszonnal  elvégezni:  minél  gyorsabban  és  minél  olcsóbban.  Adott  esetben   így 
versenyképessé válik és kevesebbe kerül a vagyonnal való gazdálkodásunk. 
Előny lehet,  hogy a feladatok Kft-vel való elláttatása esetében  a felmerülő szolgáltatásokra 
beszerzési eljárásokat, pályázatokat kell kiírni és versenyeztetni szükséges. Ezzel nem zárjuk 
ki a gazdasági – piaci versenyt, lehetőséget adunk az olcsóbb munkát végzőnek is a nyerésre. 
Ugyanakkor  mindig  vannak  olyan  feladatok  melyeken  sok  nyereség  van  –  ezekre  sok 
jelentkező  lesz  és  könnyen  adnak  egészen  olcsó  árakat  is,  a  nem  nyereséges 
vagyongazdálkodási  feladatok  viszont  saját  cégünkre  maradnak,  mert  ezekre  nem  lesz 
pályázó. 
Előny lehet,  hogy a szervezet alkalmazottai  nem tartoznak a közszférába – ennek minden 
előnye felhozható az önkormányzat mint megrendelő szempontjából. 
Hátrány,  hogy  a  nem  profitot  hozó  munkák  is  megmaradnak,  azokat  is  el  kell  látni  a 
társaságnak, ezek csökkentik a más területen elért hasznot. 
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Amennyiben kft-t hozunk  létre, akkor  a nonprofit kft javasolható. Itt most nem célszerű a 
feladatok  jellege  miatt  a  nyereségre  törekvő  szervezeti  forma  létrehozása,  hiszen  sok 
feladatban nincs nyereségszerzési lehetőség.  
-  Elemezzük  néhány  sor  erejéig  azt  a  variációt  is,  amennyiben  a  fent  írt  céljainkat  a 
meglévő önkormányzati vállalati formában képzeljük el tovább:

- a  vállalat  az  önkormányzat  vállalata,  melynek  működéséért  az  önkormányzat 
készfizető kezesként felel

- profitorientált  szervezet,  melynek  a  feladata  nyereséget  termelni.  Ugyanakkor 
elláttatunk  vele  olyan  feladatokat  is  amelyek  egyértelműen  nem  lehetnek 
nyereségesek. 

- Ez  egy  vállalat,  melynek  a  tényleges  vállalatszerű  működést  igénylő  termelés  és 
szolgáltatás  az  igazi  profilja.  Ahhoz,  hogy  üzemeltesse  pl.  az  önkormányzati 
bérlakásokat  melyek  az  ismert  „nyereséget”  (de  valójában  inkább  veszteséget) 
termelik, folyamatos önkormányzati segítséget és kontrollt igényel. Nyereséget még 
akkor sem eredményezne a  vállalat  tevékenységének e  része,  ha mindenki  minden 
tartozását  kifizetné   -  összességében  tehát  nem  igazán  ez  a  szervezeti  forma  a 
megfelelő  erre és az ehhez hasonló feladatokra.

- A létrehozásakor ez volt a legegyszerűbb megoldás, a legkönnyebben megalakítható 
jogi forma - miután a törvényi változások folytán az 1990-es évek elején az addigi 
„költségvetési üzem” mint jogi forma megszűnt. 

- Azok a feladatok és elvárások amelyek a vagyongazdálkodással kapcsolatosan fentebb 
megfogalmazódtak,  azt  vetítik  előre,  hogy  nem  ebben  a  szervezetben  kellene 
gondolkodnunk.

A hogyan tovább kapcsán fontos még tudni, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 
átalakítására  nincs  lehetőség,  ha  bármilyen  más  formát  választunk,  a  vállalatot 
végelszámolással kell megszüntetni. 

Határozati javaslat:
A  Képviselőtestület  a  vagyongazdálkodással  kapcsolatos  Tájékoztatót  megismerte,  azzal 
egyetért. A vagyongazdálkodás lehetséges szervezeti formáival kapcsolatosan ki kell dolgozni 
elsősorban a ------------ szervezeti forma  modelljét ami tartalmazza a vállalkozás lehetséges 
szervezeti felépítését, a pénzügyi, jogi, közgazdasági szempontokat. Az új szervezeti forma 
felállítására időbeli ütemtervet és feladattervét kell készíteni.  
Határidő: a 2010. januári testületi ülés
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Szentgotthárd 2009. november 18.
                                                                                                         Viniczay Tibor
                                                                                                          Polgármester
Ellenjegyzés:
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ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. november 25.-i   ülésére.

                                                     
Tárgy:  A  Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság 2009. évi  munkatervének 
módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület fogadja minden évben a képviselő – testületnek és az állandó bizottságainak a munkatervét. 
A 2009. évre elfogadott munkatervek közül a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság munkatervében 
szerepel  a  „Beszámoló  az  energetikus  munkájáról.  Az  energetikus  javaslatai  a  2010.  évre.”  című 
napirend.
Virányi  Balázs  energetikus   megkeresett  bennünket,  hogy  a  2009.  évi  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési   Bizottság   munkatervében  november  hónapra   tervezett  napirendi 
pontot a bizottság  2010. januári  ülésén tárgyalja meg.
Kérésének oka az,  hogy  a 2009. év munkájáról csak a következő év elején tud számot 
adni,
az év lezárása után.
A  negyedéves  beszámolót  a  2009.  október  28.-i  Képviselő-testületi  ülés  elé  már 
beterjesztette.
Miután a Bizottság éves munkatervében ilyen tervezett napirendi pont van, így attól 
eltérni,  egy  tervezett  napirendet  nem tárgyalni  csak  a  munkaterv  módosítása  esetén 
lehet. A munkaterv módosítására alapos, megfelelő indok esetében van lehetőség.  
Kérem  a fentiek alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2009. évi  munkaterve 
módosításának elfogadását.

Határozati javaslat:

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő - testülete a 2009. évi  Pénzügyi 
és 
     Városfejlesztési bizottsági 
     munkatervét módosítja,  a 2009. november hónapra  tervezett „ Beszámoló az 
     energetikus munkájáról.  Az energetikus javaslatai a 2010. évre” című napirendi 
pontot      
     a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság   munkatervében a    2010.  évi  januári 
bizottsági              
     ülés napirendjei közé helyezi át..  

    Határidõ: 2010. januári bizottsági ülés
    Felelõs: Viniczay Tibor polgármester   
                   Virányi Balázs energetikus

Szentgotthárd, 2009. november 16.

                                                                                                    Viniczay Tibor
                                                                                                    polgármester
Ellenjegyzem:
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                                                   E L Ő T E R J E S Z T É S

                                    a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére.

Tárgy  :   Városi Gondozási Központ nyugdíjas lakásokkal való bővítésének tanulmányterve.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő –testület 207/2009.számú határozata alapján készíttettünk tanulmányterveket a 
Városi  Gondozási  Központ  nyugdíjas  lakásokkal  való  bővítés  műszaki 
megvalósíthatóságához.
A tervezői  megkeresések  után  a  „  Beszerzési  Munkacsoport”  Czeiner  Gáborné  tervezői 
ajánlatát fogadta el.
Czeiner Gáborné tervező az Arany János u. 3. szám alatt, az 1094.hrsz-ú ingatlanon, a jelenleg 
üresen álló, volt idősek otthona épülettől különállóan megvalósítható két változatot mutatott 
be az 1. számú mellékletnek megfelelően.

A telek  beépíthetősége,  valamint  az  építési  jogszabályok  által  előírt  minimális  méreteket 
biztosító  lakóegység  (min.  17  m2 lakószoba,  a  mozgásukban  korlátozottak  részére  a 
megfelelően használható fürdő) behatárolta a kialakítható lakások számát. 
Két változat készült, melyek mindegyike  négy lakás kialakításának lehetőségét mutatja be. 
Igény esetén további négy lakás építésére lesz lehetőség, a Gondozási Központ 1093.hrsz-ú 
ingatlanán, azonos megjelenésű és kialakítású épület építésével.
Az  épületek  a  költségtakarékosság  és  egyszerűbb  kivitelezhetőség  érdekében  szerelt, 
könnyűszerkezetes módon készülnének.
Mindkét  változat  esetében  szükség  lesz  a  meglévő  épülethez  tartozó  terasz  részbeni 
visszabontására, átalakítására.

Az  épületek  tervezett  lakásai  a  mozgásukban  korlátozottak  részére  az  akadálymentes 
megközelítést és használatot biztosítják.

A tervezett épületek bemutatása:

I. jelű épület változat bemutatása:
• A négy  lakás  közös  folyosóról  közelíthető  meg,  azonos  alapterülettel  és  alaprajzi 

elrendezéssel készülne, 34,41 m2 nettó alapterülettel,  amelyekhez tartozna 4,14 m2 
terasz is.

• Kisméretű, önálló konyha kerülne kialakításra, az előszobával közös légtérrel.
• A fürdőszobák az akadálymentes használatra alkalmasak.

II  jelű épület változat bemutatása:
• A négy lakásból 2-2 lakás külön szélfogó-előtérből közelíthető meg.
• Két lakástípus, kismértékű alapterületi eltéréssel készülnének.
• Közös  jellemzőjük,  hogy  a  konyha  rész  a  lakószoba  helyiségben,  attól  térben 

lehatárolva, de azonos légtérben kerülne kialakításra.
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• A lakások nettó alapterületei: 33,77 m2 ill. 35,94 m2  nagyságúak.
• A fürdőszobák az akadálymentes használatra alkalmasak

Megítélésem szerint  mindkét  épület  típus  lakásai  biztosítani  tudják  a  nyugdíjasok,  akár  a 
mozgásukban korlátozottaknak is a komfortos, alacsony rezsiköltségű lakhatás feltételeit.

                                                   Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tervezett, „nyugdíjas lakásokat” 
tartalmazó tanulmányterv két változatából a ….-es variációt fogadja el.  A kiválasztott épület 
engedélyezési tervét a jövő évi költségvetés terhére, 2010. március 31.-ig el kell készíttetni.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete   a tervezett, „nyugdíjas lakásokat” 
tartalmazó tanulmányterv egyik változatát sem támogatja, újabb változatok készítését rendeli 
el az alábbiak szerint……….

Felelős:    közlésre 15 napon belül
Határidő:  Fekete Tamás  irodavezető

Szentgotthárd, 2009. november 12.
                                                                                                  Fekete Tamás 
                                                                                       műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  kérelme  TÁMOP  pályázaton  való  részvétel 
kapcsán.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Testület 
felé (1. sz. melléklet). A szentgotthárdi Móra Ferenc Könyvtár részt kíván venni a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz -  A könyvtári  hálózat nem formális és 
informális  képzési  szerepének  erősítése  az  élethosszig  tartó  tanulás  érdekében  – 
Könyvtárhasználók  igényeinek  hatékonyabb  kielégítését  célzó  szolgáltatás-fejlesztés”  c. 
pályázaton. (Kódszám: TÁMOP-3.2.4-09/1.)

2008. novemberében a Képviselő-testület a 276/2008. számú határozatával már támogatta a 
pályázaton  való  részvételt.  A  TÁMOP  első  fordulóján  a  projektet  ugyan  tartaléklistára 
helyezték,  de  tájékoztatásul  közölték:  lehetőség  van  új  pályázat  benyújtására,  ugyanezen 
konstrukcióban.  Idén  októberben  írták  ki  a  pályázat  második  fordulóját.  A  pályázat 
benyújtására önállóan is lehetősége lenne az intézménynek, azonban a pályázatban csatolnia 
kell  a  fenntartója  nyilatkozatát  is  arról,  hogy  a  támogatott  beruházással  létrehozott 
kapacitásokat,  szolgáltatásokat  a  projekt  befejezését  követő  5.  év  végéig  fenntartja  és 
üzemelteti.
  
A pályázaton az intézmény egy konzorcium tagjaként kíván részt venni, a konzorcium további 
tagjai:  Körmend,  Kőszeg,  Őriszentpéter,  Vasvár  és  Szentgotthárd  városi  könyvtárai.  A 
konzorcium vezetője Körmend Város Önkormányzata.

A pályázathoz saját forrást nem kell biztosítani.
A pályázat beadására 2009. november 30. és 2010. január 15. között van lehetőség.
A pályázati programban a Móra Ferenc Városi Könyvtár által igényelt támogatás 10 millió  
forint.
A pályázat megvalósítási ideje: 2011. július 31., elszámolási határidő: 2011.augusztus 31.

A pályázati  projekt  tervezett  elemei  (az  egyes  pontok  részletesen  kidolgozva  az  1.  sz. 
mellékletben találhatók):

1. Retrospektív  állománykonverzió  az  együttműködő  iskolai  könyvtárak 
dokumentumállományának  feldolgozására  (Vörösmarty  Gimnázium  4 000  kötet 
könyv, Zeneiskola 2500 kötet kotta, Móra Könyvtár 2000 helyismereti fotó) 

2. Interaktív könyvtári honlap készítése és fenntartása
3. Az  olvasáskultúra  fejlesztését,  a  könyvtári  szolgáltatások  népszerűsítését,  új 

társadalmi  csoportok  bevonását  célzó  helyi  programok,  kampányok  kialakítása  az 
iskolai  könyvtárakkal  partnerségben.  Családi  programok  szervezése  az  olvasás 
népszerűsítésére (2010 a családok éve lesz)
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4. A  könyvtári  munkatársak  részvétele  a  pályázati  konstrukcióban  megvalósuló 
fejlesztésekkel kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az 
Országos Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken

5. A könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő 
helyszíni képzések lebonyolítása

6. A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés: 
elektronikus  dokumentumküldés,  web  2.0-ás  szolgáltatások  bevezetése,  kulturális, 
közhasznú  tartalmak  hozzáférhetővé  tétele,  helyismereti,  helytörténeti  információk 
szolgáltatása a honlapon, e-tanácsadás

7. Bútorbeszerzés a fejlesztéssel érintett szolgáltatási helyszíneken
8. Minőségbiztosítás

Fenntartási kötelezettségek:
 A  pályázó  könyvtárnak  csatolnia  kell  a  fenntartója  nyilatkozatát  arról,  hogy  a 

támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK 
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.

 A pályázónak  vállalnia  kell  –  a  projekt  szakmai  befejezésétől  számított  5  évig  a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök 
rendeltetésében  és  tulajdonjogviszonyban  változás  nem  történik,  használatából 
bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.

 A  támogatás  által  megvalósított  fejlesztés  eredménye  (beleértve  kifejlesztett 
szolgáltatások  és  eszközbeszerzés)  a  fenntartási  kötelezettség  fennállása  alatt  a 
Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem 
adható bérbe.

 A kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten 
kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig megőriznie.

Fenntartásnak minősül:
 interaktív honlap esetében annak frissítése legalább kéthetente,
 „az  olvasáskultúra  fejlesztését,  a  könyvtári  szolgáltatások  népszerűsítését,  új  

társadalmi  csoportok  bevonását  célzó  helyi  programok,  kampányok  kialakítása” 
esetében  a  fenntartási  időszak  alatt  évente  minimum  1-1  program/kampány 
megszervezése és lebonyolítása,

 „könyvtári  munkatárs(ak)  részvételének  biztosítása  a  pályázati  konstrukcióban 
megvalósuló  fejlesztésekkel  kapcsolatos  könyvtárszakmai  akkreditált  
továbbképzéseken,  illetve az Országos Képzési  Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai 
képzéseken” tevékenység  esetén  legalább  annyi,  könyvtárszakmai  akkreditált 
továbbképzésen megszerzett ismeretekkel rendelkező munkatárs foglalkoztatása, mint 
ahányan a képzést a pályázat keretében elvégezték,

 a könyvtárhasználatra irányuló – kizárólag a könyvtárakban megvalósuló – digitális  
és  információkeresési  készségeket  fejlesztő  helyszíni  és  online  programok  esetén  a 
fenntartási időszak alatt évente legalább 1 program lebonyolítása,

 idegen nyelvi/szaknyelvi tanfolyamokon való részvétel biztosítása esetén a fenntartási 
időszak  alatt  a  képzésen  részt  vettek  számával  megegyező  olyan  munkatárs 
foglalkoztatása, aki a képzés keretében megszerzett tudással rendelkezik, vagy évente 
legalább 1-1 fő legalább 1 nyelvi képzésen való részvételének biztosítása.

A fent  említett  pontokban  „újdonság  nincs”,  a  könyvtár  eddigi  munkájában  is  igyekezett 
ezeket megvalósítani.

A pályázat benyújtásához az alábbi fenntartói nyilatkozatra van szükség:
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 A fenntartó nyilatkozata a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról. A 
Képviselő-testületi határozat kivonatának eredeti aláírással történő csatolásával.

 A  fenntartó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  támogatott  beruházással  létrehozott 
kapacitásokat,  szolgáltatásokat  az  1083/2006.  EK  rendelet  szerint a  projekt 
befejezését követő 5. évig fenntartja és üzemelteti.

A pályázó intézménynek az alábbiakat kell vállalni:
 A  beruházás  megvalósításának  zárásától  számított  5  évig  a  -  támogatás 

visszafizetésének terhe mellett - a támogatásból korszerűsített ingatlan rendeltetésében 
és  az  ingatlannal  kapcsolatos  tulajdonjogviszonyban  változás  nem  történik, 
használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.

 A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve az eszközbeszerzést) a 
fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem 
idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

 A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és legalább 
2020. december 31-ig megőriz.

Kérem  a  Tisztelt  Testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elvi  támogatásban  részesíti  a 
Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  részvételét  a  TÁMOP-3.2.4-09/1  számú,  Tudásdepó-
Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését 
célzó szolgáltatás-fejlesztés c. pályázaton.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor  polgármester

     Molnár Piroska igazgató

2.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár fenntartója nyilatkozik arról, hogy 

 a  támogatott  beruházással  létrehozott  kapacitásokat,  szolgáltatásokat  az 1083/2006. 
EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.

 a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig – támogatás visszafizetésének 
terhe mellett – a támogatásból korszerűsített ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal 
kapcsolatos  tulajdonjogviszonyban  változás  nem  történik,  használatából  bármely 
szervezetnek jogtalan előnye nem származik.

Határidő : azonnal
Felelős   : Viniczay Tibor  polgármester

     Molnár Piroska igazgató

Szentgotthárd, 2009. november 16.

Dr. Gábor László
    irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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 1. sz. melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/380-113, 94/554-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu

Tárgy: Kérelem a TÁMOP pályázaton való részvétel iránt

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Tisztelt Képviselő-testület!

A szentgotthárdi Móra Ferenc Könyvtár részt kíván venni a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek 
hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés c. pályázaton.
Kódszám: TÁMOP-3.2.4-09/1
2008 novemberében a képviselő-testület támogatta a pályázaton való részvételt. A TÁMOP 
első fordulóján 2009. augusztus 27-én kelt levélalapján projektünket tartaléklistára helyezték. 
Tájékoztatásul közölték, hogy lehetőségünk van új pályázat beadására ugyanezen 
konstrukcióban. Idén októberben kiírták a pályázat második fordulóját. 

Idén a pályázat beadására alapító okiratunk szerint önállóan is van lehetőségünk. Kérem a 
tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy a Móra Könyvtár részt vegyen a TÁMOP-
3.2.4-09/1 számú, Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók 
igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés c. pályázaton, konzorcium 
tagjaként. (A konzorcium tagjai: Körmend, Kőszeg, Őriszentpéter, Vasvár és Szentgotthárd 
városi könyvtárai, illetve fenntartói.)

A pályázat célja:
- új tanulási formák kialakítása és elterjesztése
- a minőségi oktatás segítése, az olvasási és a digitális kompetenciák fejlesztése
- a könyvtárak szolgáltatásfejlesztése érdekében adatbázis-építés az országos lelőhely-

adatbázishoz illeszkedve, a dokumentum- és információszolgáltatási rendszerek 
összehangolása

- új lakossági rétegek bevonása az olvasási és a digitális kompetenciákat támogató 
programokba (kiemelt célcsoport a gyermek- és az ifjúsági korosztály, valamint a 
leszakadó térségek felnőtt népessége), az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
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- a helyi és a térségi igényeket kielégítő szolgáltatások minőségének és 
hatékonyságának növelése, az otthonról is elérhető web alapú szolgáltatások 
fejlesztése

- a könyvtári munkatársak szakmai és idegen nyelvi képzése a korszerű információs 
kompetenciák kialakítása érdekében 

- elektronikus katalógus építése az országos lelőhely-adatbázishoz illeszkedve
- interaktív könyvtári portál létrehozása
- az olvasáskultúra fejlesztése, az életen át tartó tanulásra ösztönzés
- a digitális információszerzés képességének kialakítására használóképzés
- bútorrendszer beszerzése a fejlesztéssel érintett helyiségekben

A pályázathoz saját forrást nem kell biztosítani. 
A pályázat bruttó elszámolású.

A pályázat beadására 2009. november 30. és 2010. január 15. között van lehetőség.

A pályázati programban igényelt támogatás: 10 millió forint.

A pályázat megvalósítási ideje: 2011. július 31.
Elszámolási határidő: 2011. augusztus 31.

Konzorciumvezető: Körmend Város Önkormányzata
A konzorciumban résztvevő konzorciumi tag: Móra Ferenc Városi Könyvtár

A pályázati projekt tervezett elemei:

9. Retrospektív állománykonverzió az együttműködő iskolai könyvtárak 
dokumentumállományának feldolgozására (Vörösmarty Gimnázium 4 000 kötet 
könyv, Zeneiskola 2500 kötet kotta, Móra Könyvtár 2000 helyismereti fotó) 

Elektronikus katalógust már 1996 óta építünk, s a Szikla 21 integrált könyvtári rendszer 
katalogizáló modulja illeszkedik az országos lelőhely-nyilvántartáshoz (a Szikla név 
eredetileg a régi nevén Szirén programot használó könyvtárak közös lelőhely-adatbázisát  
jelentette). A nyertes TIOP pályázaton újabb modulokra és egy Vas megyei közös katalógus 
adatbázis létrehozására pályáztunk konzorciumi keretben, s az ott szereplő OKK klienssel  
(online közös katalógus helyi modulja) és a helyi szerverrel (szintén TIOP pályázat)  
közvetlenül a közös adatbázisba töltjük fel a bibliográfiai rekordokat (egy-egy dokumentum 
leírását). Most a TÁMOP pályázata lehetővé teszi a retrospektív konverziót (a korábbi 
állományrészek elektronikus feldolgozását), s erre forrást biztosít. Mivel a Móra Könyvtár 
állományának 99 %-a elektronikus katalógusban feltárt helyi és távoli eléréssel (OPAC),  
országos lelőhely-adatbázishoz illeszkedve, így vállaltuk iskolai könyvtárak állományának 
retrospektív konverzióját partneri együttműködésben. A fenntarthatóság a katalógushoz való 
online hozzáférést jelenti, s ez az OPAC, illetve az OPAC plusz Szikla-modulon keresztül  
elérhető. Ezeknek a moduloknak a továbbfejlesztett verzióját is megvásároljuk 2010-ben a 
TIOP pályázaton nyert forrásból.

10. Interaktív könyvtári honlap készítése és fenntartása 

Olyan könyvtári honlap megvalósításához nyújt támogatást a pályázat, amely a könyvtári  
tájékoztatást, a távoli igénybevételt (meghosszabbítás, előjegyzés az interneten keresztül),  
tanulást segítő, olvasást népszerűsítő tartalmak elhelyezését és szolgáltatását teszi lehetővé.  
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Teljes egészében a pályázati forrásból finanszírozható a megvalósítása, fenntartási  
költségként az éves tárhely költsége jelentkezik (nettó 12 ezer forint évente, ami jelenleg is  
szerepel a költségvetésünkben).

11. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új 
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása az 
iskolai könyvtárakkal partnerségben. Családi programok szervezése az olvasás 
népszerűsítésére (2010 a családok éve lesz)

Az olvasás népszerűsítésére a megyei könyvtár kidolgoz egy kampányt, amihez a városok és a 
községek csatlakozhatnak. Ez a megyei pályázat része. A körmendi konzorciumban, amelyhez  
Szentgotthárd is csatlakozott, olyan olvasásnépszerűsítő programokra kérünk támogatást,  
amelyeknek sok éves hagyománya van, s eddig is megvalósítottuk ezeket. Ilyen Szentgotthárd 
esetében a Móra-verseny, az olvasótáborok, a rejtvényfüzet-pályázat, illetve a könyvtári  
foglalkozás-sorozatok. Programunk szerint a finanszírozott évben nagyobb költségigényű 
programokat tervezünk, s későbbiekben visszatérünk a szerényebb költségű, már eddig is  
megvalósított programokhoz. Az életen át tartó tanulás programját az interaktív honlap 
támogatja. Szerepeltetünk a pályázatban olyan programokat, amelyek igen csekély költséggel,  
esetenként forrás nélkül is megvalósíthatók. (A szikla 21 integrált rendszer legújabb verziója 
olyan adatbányászati lehetőséget tartalmaz, amely felhasználható mind a gyűjtemény 
gyarapításához, mind az olvasást népszerűsítő programokhoz.) 

12. A könyvtári munkatársak részvétele a pályázati konstrukcióban megvalósuló 
fejlesztésekkel kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az 
Országos Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken

A könyvtárosok 7 éves kötelező továbbképzésének megvalósításához nyújt támogatást a 
pályázat. A Könyvtári Intézet által szervezett akkreditált képzéseken, illetve helyben szervezett  
számítástechnikai és nyelvi képzéseken vehetnek részt a támogatás segítségével a 
könyvtárosok, illeszkedve az új szolgáltatások igényeihez. A pályázat költségvetésében 
nemcsak a tanfolyam díja szerepeltethető, hanem a részvétellel kapcsolatos összes költség is  
(utazási, szállás, étkezési).

13. A könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő 
helyszíni képzések lebonyolítása

A könyvtár több éven keresztül szervezett használóképző tanfolyamokat, amelyeken a digitális  
írástudás elsajátíttatását tűzte ki célul. Legutóbb 2009 őszén, a Netrekész pályázatából. Ezek 
a képzések a könyvtár számára nem jelentenek költséget, s megvalósításuk a nyitvatartási  
időn kívül esik, így a könyvtár internet-szolgáltatási idejét nem csorbítja. Hasonló képzés 
indítására nyílik lehetőség a TÁMOP pályázaton.

14. A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés: 
elektronikus dokumentumküldés, web 2.0-ás szolgáltatások bevezetése, kulturális, 
közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele, helyismereti, helytörténeti információk 
szolgáltatása a honlapon, e-tanácsadás

A nyertes TIOP pályázat lehetővé teszi 2010-ben olyan technikai eszközök és szoftverek 
vásárlását, amelyek lehetővé teszik az elektroniklus dokumentumküldést és a webes 
szolgáltatások bevezetését. A web 2.0-ás és a lib 2.0-ás szolgáltatások az olvasók és a 
könyvtárhasználók bevonását jelenti a programok és a szolgáltatások kialakításába, aktív  
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részvételüket a könyvtár életének alakításában. Ezt szolgálja az OPAC plusz (TIOP 
pályázatból) és az interaktív honlap, ami kulturális és közhasznú tartalmakat, helytörténeti,  
helyismereti információkat is hozzáférhetővé tesz. 2004-ben és 2006-ban nyertes 
eMagyarország pályázatunk révén lehetőség van a könyvtárban e-tanácsadásra jelenleg is.

15. Bútorbeszerzés a fejlesztéssel érintett szolgáltatási helyszíneken

Mivel az elektronikus dokumentumok tárolására nincs korszerű berendezésünk, illetve a 
helyismereti gyűjteményünk kinőtte a meglévő egyetlen polcot (aprónyomtatványok,  
fotógyűjtemény, s ezek elektronikus feldolgozása és digitalizált tárolása nem pótolja az eredeti  
dokumentumok megőrzését), szükséges a médiatárban és a különgyűjtemények helyiségében 
megfelelő berendezés vásárlása. Mivel ebben a részlegben szolgáltatás-fejlesztést tervezünk,  
így lehetőség van ehhez kapcsolódóan bútorbeszerzésre is. 

16. Minőségbiztosítás

A megyei könyvtár pályázatában minőségbiztosítási kézikönyv összeállítása is szerepel, s  
ennek helyi adaptálására lesz lehetőség Szentgotthárdon is. Ennek segítségével lehetővé válik  
a szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő eljárások alkalmazására.  

A fenti programban vállalt tevékenységek elvi támogatását kérem a Tisztelt Képviselő-
testülettől.

Fenntartási kötelezettségek:
-- A pályázó könyvtárnak csatolnia kell a fenntartója nyilatkozatát arról, hogy a támogatott 

beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint 
a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.

-- A pályázónak vállalnia kell – a projekt szakmai befejezésétől számított 5 évig a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében 
és  tulajdonjogviszonyban  változás  nem  történik,  használatából  bármely  szervezetnek 
jogtalan előnye nem származik.

-- A  támogatás  által  megvalósított  fejlesztés  eredménye  (beleértve  kifejlesztett 
szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató 
előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

- A kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell 
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig megőriznie.

Fenntartásnak minősül:
 interaktív honlap esetében annak frissítése legalább kéthetente,
 „az  olvasáskultúra  fejlesztését,  a  könyvtári  szolgáltatások  népszerűsítését,  új  

társadalmi  csoportok  bevonását  célzó  helyi  programok,  kampányok  kialakítása” 
esetében  a  fenntartási  időszak  alatt  évente  minimum  1-1  program/kampány 
megszervezése és lebonyolítása,

 „könyvtári  munkatárs(ak)  részvételének  biztosítása  a  pályázati  konstrukcióban 
megvalósuló  fejlesztésekkel  kapcsolatos  könyvtárszakmai  akkreditált  
továbbképzéseken,  illetve az Országos Képzési  Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai 
képzéseken” tevékenység  esetén  legalább  annyi,  könyvtárszakmai  akkreditált 
továbbképzésen megszerzett ismeretekkel rendelkező munkatárs foglalkoztatása, mint 
ahányan a képzést a pályázat keretében elvégezték,
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 a könyvtárhasználatra irányuló – kizárólag a könyvtárakban megvalósuló – digitális  
és  információkeresési  készségeket  fejlesztő  helyszíni  és  online  programok  esetén  a 
fenntartási időszak alatt évente legalább 1 program lebonyolítása,

 idegen nyelvi/szaknyelvi tanfolyamokon való részvétel biztosítása esetén a fenntartási 
időszak  alatt  a  képzésen  részt  vettek  számával  megegyező  olyan  munkatárs 
foglalkoztatása, aki a képzés keretében megszerzett tudással rendelkezik, vagy évente 
legalább 1-1 fő legalább 1 nyelvi képzésen való részvételének biztosítása,

A pályázat benyújtásához az alábbi fenntartói nyilatkozatok szükségesek:

1. A fenntartó nyilatkozata a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról. A 
Képviselő-testületi határozat kivonatának eredeti aláírással történő csatolásával.

2. Csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a támogatott beruházással létrehozott 
kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 
5. év végéig fenntartja és üzemelteti.

A pályázó intézménynek vállalni kell:

1. A beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a - támogatás visszafizetésének 
terhe mellett - a támogatásból korszerűsített ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal 
kapcsolatos tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek 
jogtalan előnye nem származik.

2. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve az eszközbeszerzést) a 
fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem 
idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

3. A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartják, és legalább 
2020. december 31-ig megőrzik.

Szentgotthárd, 2009. november 16.

Támogatásukban bízva, tisztelettel:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére
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Tárgy: Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságába tagok választása

Tisztelt Képviselő-testület!

Többször is jeleztük, hogy a Gotthárd-Therm Kft Felügyelő bizottságából két lemondott tag 
helyett újabb tag megválasztására lenne szükség. A kialakult helyzetet orvosolni szükséges, 
sikerült két olyan jelöltet találni, akik vállalnák a megbízást.
Az egyikük Varga Ervin, aki a Társaság könyvvizsgálatát végző társaságból már többször vett 
részt a testületi üléseinken is. 
Varga Ervin Tanakajd, Petőfi Sándor u.3. szám alatti lakos vállalná a Felügyelő bizottsági 
tagságot és miután a társaságot ismeri,  a bizottságnak munkája   hatékonyabbá válna.   
Vass  József    Szentgotthárd,  Radnóti  u.21.  szám alatti  lakos  nyilatkozata  szerint  szintén 
elvállalja a Felügyelő bizottsági tagságot – ezáltal a Társaság működéséhez szükséges fontos 
szerv ismét folytatni tudja a munkát.

Kérem, hogy a T. Testület, hogy a felügyelő bizottságba két tagot megválasztani szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  100%-os  önkormányzati 
tulajdonban lévő Gotthárd-Therm Kft Felügyelő Bizottságában megüresedett  két  helyre az 
alábbi tagokat választja:
Varga Ervin Tanakajd, Petőfi Sándor u.3.sz. alatti lakos
Vass József Szentgotthárd, Radnóti u.21.sz. alatti lakos
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős : Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd 2009. november 18.

Viniczay Tibor
Polgármester     

        
                                                                                                                           

Ellenjegyzés:

E LŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület  2009. november 25-i ülésére.

Tárgy:   A közterületek használatáról, rendjéről,  illetve a közterületek bontásáról és hely-
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             reállításáról, valamint különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 
             módosítása

Tisztelt Képviselő-testület  !

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, 
valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló többször módosított 11/1999. (IV. 
01.) számú ÖKT rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) foglakozik. 
A szeptemberi  testületi  ülésre  előterjesztett  rendelet  módosításának  tervezetével  mely  a 
reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírások átdolgozásáról szólt a Képviselő-testület a 
230/2009. számú határozata alapján kiegészítési, módosítási javaslat nélkül egyetértett.
A tervezett  rendeletmódosítást,  illetve  annak  magyarázatát  a  www.szentgotthard.hu-ra is 
feltettük  annak  érdekében,  hogy  a  szentgotthárdi  polgárok,  vállalkozók  is  véleményezni 
tudják,  illetve egyéb javaslataikat,  észrevételeiket megtegyék és így alaposabban körbejárt 
rendeletmódosítást tudjon a T. Testület elfogadni. Ezeken túlmenően a www.szentgotthard.hu 
honlapon  „szálláshelyek”  menüpont  alatt  e-mail  címmel  rendelkező  szentgotthárdi 
vállalkozások részére is küldtünk felhívó levelet, hogy véleményezzék a rendeletmódosítással 
életbe lépő változásokat.

A megadott határidőn belül az alábbi visszajelzések érkeztek:
1.  Örülök,  hogy  Szentgotthárdon  egységes  reklámtáblákat  terveznek  elhelyezni,  ebben 

természetesen részt veszek és minden lehetőséggel élni szeretnék. Kérésem, hogy legyen 
mód arra, hogy a központon kívül lévő üzletek - kereszteződésekben való – kitáblázása is 
lehetséges  legyen.  (Konkrétan  a  Zsidatermál  Panzió  csak  úgy  található  meg,  ha  a 
körforgalomban majd az Árpád út és Rózsa Ferenc út keresztezésében irányító tábla van.)
Üdvözlettel: Reisinger Magdolna

2.    From: info@termalpark.hu 
To: Nagyné Szekér Renáta 
Sent: Tuesday, November 17, 2009 11:23 AM
Subject: Re: Reklámhordozókról tájékoztatás

Tisztelt  Önkormányzat!
 
Hivatkozva a 2009. november 3-án kelt levelükre,( reklámhordozók elhelyezésével 
kapcsolatban módosítani kívánják a ÖKT erre vonatkozó részét) tájékoztatjuk 
Önöket , hogy a Gotthárd - Therm Kft. egyetért a tervezett módosításokkal.

 
 Szóbeli, telefonon történő érdeklődésen kívül egyéb javaslat vagy hozzászólás nem érkezett. 

A rendelet 2.§ (7) bekezdése foglalkozik azokkal a területekkel, ahová jelenleg nem adható 
közterület-foglalási hozzájárulás. Ezen bekezdés a) pontja jelenleg tiltja a tömegközlekedési 
járművek megállóiba reklámtábla elhelyezését. 
A Testület a 230/2009. sz. határozatban az ott írt, tervezett módosításokban megegyezett a 
buszvárók távozási oldalán lévő felületek reklám céljára történő hasznosításában, de szóbeli 
tájékoztatás  alapján  igény  jelentkezne  az  érkezési  oldal  reklámfelületként  történő 
hasznosítására is. 
Nyilvánvalóan ezen oldal előnye, hogy az elhelyezett reklámfeliratot a gépjárművel érkezők 
könnyebben észreveszik (hasznosabb, mint a távozási oldal), de hátránya esetleg az, hogy az 
autóbuszvezetők nehezebben érzékelik a buszváróban álló/ülő utasokat.   
A rendeletmódosítás 4.§-a foglalkozik ezen kérdés eldöntésével („A” és „B” variáció).
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Pontosítani kívánjuk a körzethatárokat is a Rendelet 1. sz. melléklet (2) bekezdésében, mivel 
többfajta  értelmezést tesz lehetővé a jelenlegi megfogalmazásban Pl. a „Deák F. u. 12. sz. 
alatti ingatlanig” kifejezés, mely megfogalmazást hajlamosak úgy is értelmezni, hogy a 12. 
számú ház még benne van az 1. számú körzetben, meg úgy is, hogy „eddig a házszámig”, és 
ez a házszám már nincsen a körzetben.  
A 2. sz. körzetben (Fürdő és környéke) ahol most reklámhordozó egyáltalán nem helyezhető 
ki, a változtatást követően lehetőség lesz bizonyos reklámtáblák elhelyezésére, ezért erre a 
körzetre közterület-használati díjat kell megállapítani, ezért a Rendelet 2. sz. mellékletének 2 
Tábláját ki kell egészíteni. Javaslatunk:

2. Tábla

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:
Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze

t 2. körzet
 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Önálló hirdető berendezés, üzlet      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 730 400 440 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 585 400 440 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 370 300 290  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat /portál/  
kirakatszekrény, hirdető 
berendezés/fényreklám/,cég- és 
címtábla.

120 ------- 90  Ft/m2/hó

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Az 1. sz. körzetben közterületen csak egységes információs táblarendszerén lehet hirdetni, 
melyek díjait a rendelet 2.sz. mellékletében lévő 3. tábla tartalmazza. A közutak mellé a 4. 
pontban  szereplő  1450  mm  x  200  mm-es  méretű  táblaelemek  helyezhetőek,  melyek  két 
oszlopon állnának, viszont ezek javaslatunk szerint csak akkor állíthatók fel, ha legalább 3 db. 
táblaelem  egyidejűleg  felhelyezésre  kerül,  különben  sem  esztétikailag,  sem 
költséghatékonyság  szempontjából  nem  megfelelő.  Egy  ilyen  táblaelem  bérleti  díja  éves 
szinten 8.000.-FT+ÁFA.  /Tehát az előzőekben leírtak azt jelentenék, hogy legalább három 
vállalkozásnak kell magát hirdetnie  különben nem helyezünk ki táblát. Ezt a rendeletünkben 
szabályozni szükséges.

Információs táblarendszer 1450 mm x 200 mm-es táblaelemekkel:
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3. tábla

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 
rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai :

Sorsz
.

 Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke:

1. Városközpont információs 
táblarendszerén, (Gyalogos és 
kerékpáros infornációs tábla) 1 db 
táblaelem mérete: 1.000 mm x 
100 mm

 6.000,-
Ft/táblaelem/év

2. Térképes információs tábla 
hirdetési oldalán, 1 db elem 
mérete: 108 mm x 550 mm 
(mindkét táblán megjelenik)

 6.000,-Ft/elem/év    (2 
db táblán megjelenik)

3. Térképes információs tábla 
hátoldala, reklámfelület nagysága 
2.40 m2 (táblánként)

10.000,-Ft/m2/év

4. A város területén rendszeresített 
információs (Idegenforgalmi 
információs tábla) 
táblarendszeren, 1 db táblaelem 
mérete: 1.450 mm x 200 mm

8.000,-Ft/táblaelem/év

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatos döntés 
meghozatalát. A rendelet szövegében a módosítások kék színnel olvashatók.

Szentgotthárd, 2009. november 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
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           jegyző
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...../2009. /------./ ÖKT. rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról, rendjéről, illetve 

a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 
elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.01.) számú ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) 

módosításáról.

1.§.
A Rendelet 1.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) a város területe – a rendelet alkalmazása szempontjából – a közterület-használatának 
szempontja szerint 2 körzetre (“A” és “B”), reklámhordozók elhelyezése szempontjából pedig 
3 körzetre (1. 2. és 3.) osztható. (1. sz. melléklet) 

2.§.
 A Rendelet 2.§ (5) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

(5) Hatósági szerződést  kell beszerezni:
a)  Közterületbe  nyúló  üzlethomlokzat,  kirakatszegély,  átfeszítő  kötél,  cég-,   cím-  és 

reklámtábla elhelyezéséhez.

3.§.
A Rendelet 2.§ (6) bekezdés  a) pontja az alábbiak szerint módosul és a (6) bekezdés új, g) és 
h) ponttal egészül ki:

(6) Nem kell hatósági szerződés: 
a)  Üzlethomlokzat,  kirakatszekrény,  árú-,  cég-  és  reklámtábla  elhelyezéséhez,  ha  az  a 

közterülettől 10 cm-en túl nem nyúlik be, 
g) ga.)a jelen rendelet 1. sz. melléklet (2) pontjában szereplő, az 1. és a 3. sz. körzetben az 

adott ingatlanon/ingatlanban folytatott tevékenység hirdetését, reklámozását szolgáló – 
anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére, 

     gb.)  a  jelen  rendelet  1.  sz.  melléklet  (2)  pontjában  szereplő,  az  1.  és  3.  számú 
körzetekben az ingatlan tulajdonosa által végzett tevékenység hirdetését, reklámozását 
szolgáló, anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére (függetlenül a tevékenység 
végzésének tényleges helyétől), 

    gc.) A ga.) és gb.) alponotkban említett esetekben és helyeken folytatott tevékenységhez 
szorosan  kapcsolódó  termékek,  szolgáltatások  hirdetését,  reklámozását  szolgáló  – 
anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére.

h.) Építési adatokról (határidőkről, kivitelezőről, felelős műszaki vezetőkről) tájékoztató, 
csak az építés időtartamáifg kihelyezett tábla, felirat után, illetve olyan táblák esetén, 
melyek  pályázatokból megvalósult projekteknél a pályázatra utaló tartalommal bírnak 
és amelyek elhelyezését  a pályázat kiírója követeli meg. 

4.§.
A Rendelet 2.§ (7) bekezdés  a) pontja az alábbiak szerint módosul:

“A VARIÁCIÓ”:
(7) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a)  Tömegközlekedési  járművek  megállóiba,  kivéve,  ha  a  közterület  igénybevétele  az 
utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja  és a buszvárók 
távozási oldalán lévő felületek reklám céljára történő hasznosítása 

“B VARIÁCIÓ”:
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(7) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
a)  Tömegközlekedési  járművek  megállóiba,  kivéve,  ha  a  közterület  igénybevétele  az 

utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja  és a buszvárók 
érkezési és távozási oldalán lévő felületek reklám céljára történő hasznosítása.

5.§.
A Rendelet 13.§ (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
e) A vállalkozónak, a vállalkozásnak a saját üzlete (telephelye, iroda, stb.) elé kihelyezett 1 

db.  1,0  m2  –es nagyságot  meg nem haladó,  az üzletben (telephelyén,  irodában,  stb.) 
folytatott tevékenységet hirdető mozgatható hirdetőtábla után.

6.§.
A Rendelet 19.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1)  E  rendelet  reklámhordozó  közterületen  és  közterületnek  nem  minősülő  ingatlan 
közterületről  látható  részén  (továbbiakban  egyéb  ingatlan)  való  elhelyezésére  tartalmaz 
előírásokat.  Az ezen  ingatlanokon elhelyezett vagy elhelyezésre kerülő  – a talajjal  vagy 
építménnyel  szilárdan  egybeépített  –  reklámhordozó  esetében  e  rendelet  szabályait  kell 
alkalmazni,  függetlenül  az  elhelyezett  reklámhordozó  anyagától,  annak  állandó  vagy 
ideiglenes jellegétől, ill. építési módjától. 

7.§.
A Rendelet 20.§ (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi b) pont lép:

(3) Bármely ingatlanon reklámhordozót elhelyezni – területi egységre vonatkozó előírások 
figyelembevétele mellett – az alábbiak szerint lehet:

b) A rendelet 1. sz. melléklet (2) bekezdése szerinti:
- 1. sz. körzetben az egyéb ingatlanokon a 2.§(6) g.) pontja szerinti tevékenységekhez 
szorosan kapcsolódó cég- cím- (pl.: lógó) és reklámtábla elhelyéze engedélyezett, ezen 
kívűl más tevékenységre vonatkozó reklámhordozó elhelyezése tilos!
- 3. sz. körzetben az egyéb ingatlanokon a 2.§(6) g.) pontja szerinti tevékenységekhez 
szorosan kapcsolódó cég- cím- (pl.: lógó) és reklámtábla elhelyéze engedélyezett, ezen 
kívűl  egyéb  tevékenységre  vonatkozóan  további  1  db  reklámhordozó  elhelyezése 
engedélyezett.  Lakott  területen  kívűli  területen  több  reklámhordozó  elhelyezése  is 
lehetséges.

8.§.
 A Rendelet 20.§ (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:

c)Az épületek homlokzatain az érintett homlokzat, tűzfalaknál az érintett tűzfal és a kerítés 
felületének legfeljebb 20 %-ig,

9.§.
A Rendelet 20.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4)  a.)  A  rendelet  1.  számú  mellékletében  meghatározott  1.  sz.  körzetű  közterületeken 
reklámhordozót  elhelyezni  csak  a  város  tulajdonában  lévő  Egységes  Információs 
Rendszeren lehet, melynek részeit  a 2. számú melléklet 3. táblája tartalmazza.

         Az Egységes Információs Rendszerbe tartozó Gyalogos és kerékpáros Információs tábla 
és Idegenforgalmi  Információs tábla részei: 
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         - minimum 3 db táblaelem, melyek mérete  vagy 1000 mm x 100 mm (Gyalogos és 
kerékpáros Információs Tábla), vagy  1450 mm x 200 mm, (Idegenforgalmi információs 
Tábla)

         - kettő lebetonozott, fém láb,  a 3. számú és 5. számú melléklet szerinti méretekkel. 

         Az Egységes Információs Rendszeren elhelyezett  rteklámhordozókért a  2.  számú 
melléklet 3. tábla szerint meghatározott bérleti díjat kell fizetni. A kialakításnak a 3., 4. 
ill. 5. számú mellékletben meghatározottnak kell lennie.  

        b.) A 20.§ (4) bek. a.) pontjában foglaltak alól kivételt képez az autóbuszvárók érkezési 
és  távozási oldalán  lévő  reklámozásra  alkalmas  felület,  valamint  a  mobil  megállító 
táblák (max. 1,0 m2-ig) elhelyezése. 

 
10.§.

A Rendelet 20.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi 5) bekezdés lép:

 (5)  A Rendelet  1.  számú melléklet  (2)  pontja  szerinti  2.  számú körzet  területén csak a 
termálfürdő és a 2. számú körzetben levő szállodát/szállodákat, hirdető reklámfeliratot 
szabad elhelyezni. 

11.§.
A Rendelet 21.§ (3) és (4) bekezdés helyébe az alábbi (3) és (4) bekezdések lépnek:

(3) A 2,0 m2-nél nagyobb, reklámhordozó elhelyezése anyagától függetlenül építési engedély 
köteles. 

(4) Az 1, 2, és a 3. sz. körzetben a egyéb ingatlanokon folytatott, a 2.§ (6) bek. g.) szerinti 
tevékenységekre  vonatkozó  reklámhordozó  esetén  amennyiben  az  elhelyezni  kívánt 
reklámhordozó  nagyobb   2  m2-nél,  vagy  2  db-nál  több   reklámhordozót  kívánnak 
elhelyezni, akkor a városi főépítésszel való előzetes egyeztetés szükséges.

12.§.
(1) A Rendelet 22.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1)  a.)  A reklámhordozók és környezetük jó karbantartásáról a reklámhordozók tulajdonosai 
kötelesek  folyamatosan  gondoskodni.  A  közterületen  lévő, elhanyagolt,  tönkrement 
reklámhordozó  eltávolításáról  a  reklámhordozó-tulajdonos  felszólítása  után  annak 
értesítése mellett, a reklámhordozó-tulajdonos költségére és felelősségére a Polgármesteri 
Hivatal eltávolíttatja.

      b.) Az elhanyagolt,  tönkrement reklámhordozókat, ha azok  e rendelet szempontjából 
egyéb ingatlanon vannak, és azokat a felszólítás ellenére sem hozzák rendbe, az  egyéb 
ingatlan tulajdonosának kell eltávolítania. 

(2) A Rendelet 22.§ (2) bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül:

     A jelen rendelet  hatályba  lépését  követően  a  közterületre  a  Rendeletben  foglaltaktól 
eltérően  kihelyezett  reklámhordozókat  el  kell  távolítani.  Az  így  kihelyezett 
reklámhordozót  a reklámhordozó-tulajdonos felszólítása után annak értesítése mellett, a 
reklámhordozó-tulajdonos  költségére  és  felelősségére  a  Polgármesteri  Hivatal 
eltávolíttatja.

13.§.
A Rendelet 22.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
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 (3)  A jelen rendelet  hatályba lépését  követően a  Rendelet  módosításait  megelőzően már 
jogszerűen, de engedély nélkül kihelyezett reklámhordozókat el kell távolítani.  

14.§.
A Rendelet 23.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

23.  § (1)Aki  e  rendelet  2.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  esetekben  nem  köt  hatósági 
szerződést; e rendelet 2.§(7) bek-ben foglalt közterülethasználati tilalmat megsérti;e rendelet 
10. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott szabályokat megszeg; e rendelet  20.§(3) b.) 
pontját megszegi; e rendelet  22.§ (1) bek. b.) pontját  megszegi, szabálysértést  követ el  és 
30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

15.§
A Rendelet  1.sz.  melléklet  (2) bekezdésében a reklámhordozók elhelyezése szempontjából 
meghatározott 1. és .2. sz. Körzet az alábbiak szerint módosul:

1.számú körzet:

Széll Kálmán tér
Kossuth  L.  utca  (Széll  K.  tértől  a  Kossuth  L.  u.  10.  sz.  alatti,  1043  hrsz-ú  ingatlannal 
bezárólag)
Árpád utca (Kossuth L. utca és az Arany J. utca közötti szakasza)
Mártírok út (Széll K. tértől a szentgotthárdi 1298/3 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Deák F. út (Széll K. tértől a Deák F. u. 10 sz. alatti, 1336 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Rákóczi F. út 
József A. út (Széll K. tértől a József A. u. 8. sz. alatti, 1291 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Széchenyi u. (Széll K. térttől a Deák F. u. 13. sz. alatti, 1310/1 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Füzesi út (Május 1. út és a Hunyadi J. utca közötti szakasza)
Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 1. utca közötti szakasza)

2.számú körzet:
Termálfürdőhöz vezető útszakaszok és környezetük (hrsz.04/9, 04/10, 04/11, 04/12, 7/2, 7/3, 
7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 12/1, 12/2, 12/3,  16, 17.),  István király utca (02 és a 63 hrsz.)
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16.§
A Rendelet 2.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

2. sz. melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelethez

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek 
rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról

1. Tábla

Közterület-használati díjak mértéke

Sorsz.  Közterület használat 
megnevezése

 „A”körze
t

 „B”körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Árusító és egyéb fülke 220         110  Ft/m2/hó
 2.  Gépjármű bérkocsik/személy és 

tehertaxi/
 7.300  -  Ft/db/év

 3. Közterületen az 2.§ (5) bek. f. 
pontja szerinti építési munkával 
kapcsolatos közterület-használat 
esetén, továbbá tűzifa 1 hónapon 
túli tárolása esetén

100 75 Ft/m2/hó

 4.  Alkalmi árusítás, vásár, édesség,
ajándék, léggömb, vattacukor, 
boritékos sorsjegy, virág, fenyőfa 
stb.

550 410  Ft/m2/nap

 5.  Idényjellegű árusítás-
hírlap,könyv,
virág, zöldség, fagylalt, stb.

 1.470 870

 6.  Vendéglátóipari előkert 290 220  Ft/m2/hó
 7.  Üzleti szállítás, vagy rakodás 

alkalmával hordók, ládák, gön-
Göngyölegek elhelyezése

145 75  Ft/m2/hó

 8.  Mutatványos tevékenység,cirkusz 170 140  Ft/m2/nap
 9.  Üzemképtelen, vagy használaton

kívüli jármű
800 535  Ft/nap/jár

 10.  Egyes létesítményekhez 
szükséges
gépjármű várakozóhelyek/Bankok
előtti parkolóhely, pénzszállító 
autó
helye, stb./

14.600 8.800  Ft/db/év

11.  Mozgóárusítás-büféskocsi
15 napig 510 370 Ft/m2/nap

 12.  Kulturális rendezvény  egyedi meghatározás
 13.  Reklámcélu, vagy vállalkozási 

rendezvények termékbemutató, 
kiállítás

730 510  Ft/m2/nap

 14.  Árusító és egyéb automata  1.470 730  Ft/db/hó
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 15. Közterületbontás határidőn túli 
hely-
reállításából adódó közterület 
foglalás   
önkorm.tulajdonban lévő közút 270 60  Ft/m2/nap
parkolók,járdák,parkok 160 50 Ft/m2/nap
földutak,ki nem épített területek - 25 Ft/m2/nap

 16. Parkolóhely megváltási díj 
parkoló
helyenként

73.200 

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

2. Tábla

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:
Sorsz.  Közterület használat megnevezése  1.körze

t 2. körzet
 3.körze
t

 Díjfiz.mó
d

 1.  Önálló hirdető berendezés, üzlet      
előtti árubemutatás    
10 m2 felületig 730 400 440 Ft/m2/hó
10 m2 felület felett 585 400 440 Ft/m2/hó

 2.  Mozgatható reklámtranszparens 370 300 290  Ft/m2/nap
 3.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat /portál/  
kirakatszekrény, hirdető 
berendezés/fényreklám/,cég- és 
címtábla.

120 ------- 90  Ft/m2/hó

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

3. tábla

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 
rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai :

Sorsz
.

 Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke:

1. Városközpont információs 
táblarendszerén, (Gyalogos és 
kerékpáros infornációs tábla) 1 db 
táblaelem mérete: 1.000 mm x 
100 mm 

 6.000,-
Ft/táblaelem/év

2. Térképes információs tábla 
hátoldalán, 1 db elem mérete: 108 
mm x 550 mm (mindkét táblán 
megjelenik)

 6.000,-Ft/elem/év    (2 
db táblán megjelenik)

3. Térképes információs tábla 
hátoldala, reklámfelület nagysága 
2.40 m2 (táblánként)

10.000,-Ft/m2/év
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4. A város területén rendszeresített 
információs (Idegenforgalmi 
információs tábla) 
táblarendszeren, 1 db táblaelem 
mérete: 1.450 mm x 200 mm

8.000,-Ft/táblaelem/év

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

17.§
A Rendelet 3., 4. és 5. számú melléklete a következők szerint módosul:

3. sz. melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelethez
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek 

rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról

A városközpont  lehatárolt  részén  lévő  információs  táblarendszer  (gyalogos  és  kerékpáros 
információs tábla) kialakítása, mérete, táblaelemek részletes rajza.
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4. sz. melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelethez
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek 

rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról

A térképes információs tábla kialakítása, mérete, táblaelemek részletes rajza.
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5. sz. melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelethez
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek 

rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról

A város területén rendszeresített információs táblarendszer (Idegenforgalmi információs tábla) 
kialakítása, mérete, táblaelemek részletes rajza.
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18.§
A Rendelet egyebekben változatlan marad.

19. §.
Ez a  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

                Dr. Dancsecs Zsolt                                           Viniczay Tibor
                         jegyző                                                       polgármester

Kihirdetve: 2009………………….

                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                      jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: A költségvetéshez kapcsolódó rendeletek módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési  rendelethez  kapcsolódóan az  alábbiakban  részletezetteknek  megfelelően  a 
vállalkozók kommunális  adójáról  és  az  idegenforgalmi  adóról  szóló  rendetek  módosítását 
javasoljuk.

Helyi adó rendeletek módosítása:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6.§ c) pontja értelmében az adó mértékét a 
helyi  sajátosságokhoz,  az önkormányzat  gazdálkodási  követelményeihez és az adóalanyok 
teherviselő képességéhez igazodóan a hasznos alapterület szerint működtetett építményadóra, 
az  alapterület  szerint  működtetett  telekadóra,  a  magánszemély  kommunális  adójára,  a 
vállalkozók  kommunális  adójára  és  a  tartózkodási  idő  utáni  idegenforgalmi  adóra 
vonatkozó  törvényi  felső  mértékek  2005.  január  1-jétől  a  KSH által  közzétett  fogyasztói 
árszínvonal változással – 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt 
évek  inflációs  adatával  korrigálva  –  valorizálhatók.   Ezen  törvényi  felhatalmazás  alapján 
tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet - Szentgotthárdon a fent hivatkozott adónemek közül 
bevezetett adónemek tekintetében - az adó mértékek emelésének lehetőségéről.

A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg a hivatkozott adónemekben 
az adómaximumot.

2010. január 1-jétől – a Szentgotthárd területén jelenleg hatályos adórendeleteket figyelembe 
véve – az egyes adónemekben az adómérték törvényi maximuma:

Vállalkozók kommunális adója: 2.758,4 Ft/fő
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:    413,7 Ft/vendégéjszaka.

A  kommunális  adóról  szóló  19/1991.  sz.  Önkormányzati  rendeltünk  a  vállalkozók 
kommunális adója tekintetében 2.500,-. Ft/főben határozza meg az adó mértékét (12.§). 
2010.  évre  a  költségvetési  koncepcióban  7.000  e/Ft  kommunális  adóbevételt  tervezünk. 
Amennyiben a T. Képviselő-testület az adó mértékének emelése mellett dönt, úgy kb. 500 e/Ft 
adóbevétel növekedéssel számolhatunk (2.700,- Ft/fő adómérték figyelembe vételével).

Szentgotthárd Város Önkormányzata 29/2005. sz. rendelete szabályozza a tartózkodási idő 
után fizetendő idegenforgalmi adó mértékét.  Hivatkozott  rendelet  4.§-a értelmében az adó 
mértéke: személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 380,- Ft. 
A 2010. évre a költségvetési koncepcióban tervezett idegenforgalmi adóbevétel 5.000 e/Ft. 
Amennyiben adómérték emelés mellett dönt a T. Testület, úgy kb. 400 - 500 e/Ft adóbevétel 
növekedéssel számolhatunk (410,- Ft/vendégéjszaka adómérték figyelembe vételével.) Igaz ez 
csekély mértékű bevétel növekedés, azonban itt figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezen 
adónem tekintetében üdülőhelyi feladatok jogcímen minden idegenforgalmi adóforinthoz 1,- 
Ft állami normatíva is igényelhető (vagyis ez további 400 - 500 e/Ft jelenthet).
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Fentiek alapján tehát előzetes számításokat figyelembe véve saját bevételeink kb.1.000 e/Ft-
tal növelhetők.

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni,  és  a  rendeletmódosítások 
tárgyában dönteni szíveskedjen!

Szentgotthárd, 2009. november 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…/2009.(XI….) ÖKT sz. rendelete

a 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

1.§ 
A kommunális adóról szóló 19/1991.(XI.14.)  ÖKT. rendelet (továbbiakban KadóR.) 

módosítása

(1) A KadóR. 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§  (1) Az adó évi mértéke a 11.§ alapján számított létszámra vetítve …………,- Ft/ fő.”
(2) A KadóR. egyebekben nem változik

2.§ 
Az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.(1.) ÖKT rendelet módosítása

(továbbiakban Iadó R.)

(1) Az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.) ÖKT sz. rendelet  4.§ (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (2) Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendégéjszakánként  ……,- Ft.”

(2) Az IadóR. egyebekben nem változik

3.§
Záró rendelkezések

 A rendelet 1.§ és 2.§-aiban foglaltak  2010. január 1-én lépnek hatályba. 

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester                    jegyző

 
Kihirdetve:
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2009. november 25. ülésére.

Tárgy: A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület !

I. 
Bevezetés

 A közúti  közlekedésről  szóló,  többször  módosított  1988.  évi  I.  törvény (Kkt.)  alapján  a 
közúthálózat  jelentős  részét  alkotó  országos  közutak  az  állam,  a  helyi  közutak  pedig  a 
települési önkormányzatok tulajdonában vannak. 
 Szentgotthárd  város  önkormányzati  tulajdonú  útjainak  forgalmi  rendjével  legutóbb  a 
Képviselő-testület 2009. májusi ülésén foglalkozott.
 A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 
rend  kialakítása.  Ennek  keretében  az  utak  forgalmának  szabályozása,  valamint  a  közúti 
jelzések  elhelyezése,  fenntartása,  üzemeltetése  és  eltávolítása  –  egyes  meghatározott 
kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények 
vagy  a  baleseti  helyzet  jelentősebb  változása  esetén,  de  legalább  ötévenként  –  felül  kell 
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
 A korábbi  előterjesztésekben már jeleztük,  hogy a  Képviselő-testület  évente  kétszer 
foglalkozzon a város helyi közútjainak forgalmi rendjével átfogóan, ekkor tárgyaljon a 
felmerült  problémákról,  változtatási  igényekről.  E  témán belül  az  utak forgalmának 
szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve 
várakozási tilalom elrendelése, behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint 
a  Képviselő-testület  hatásköre.  Természetesen  a  közutak  forgalmának  biztonságát 
veszélyeztető helyzetekben a sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak. 

A város  közúthálózatának  gerincét  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  kezelésében levő 
alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai 
is. 

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók :
 8.sz főútvonal 
 Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 
 Mártirok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 
 Rábafüzesi  bekötő  út  -  Füzesi  út  –  Széll  Kálmán tér (7459.sz.  Szengotthárd  – 

Rábafüzes összekötő út)  
 Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út) 
 Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
 Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar  és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út)
 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út)
 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út)
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A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga 
és  kötelessége  a  forgalmi  rend  kialakítása,  mindennemű  beavatkozás  megtétele, 
engedélyezése.  Ennek megfelelően a  közúti  jelzőtáblák kihelyezése  is  az  ő  feladatuk, 
illetve Zrt. hozzájárulása nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki 
közúti jelzőtáblákat ezen utak mentén. 

II.
Tájékoztatás a legutóbbi 2009. májusi ülésen, a 136/2009. számú Képviselő-testületi 

határozatban hozott döntések teljesülése, illetve ezek költségei:

Határozati javaslat Intézkedés Költsége
1., „kivéve áruszállítás” 
kiegészítő tábla a József A. 
utcában 

A kiegészítő tábla 
kihelyezése megtörtént 
(utólagos jóváhagyás volt)

Az önkormányzati tulajdonú 
utakkal kapcsolatos döntések 
(1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. és 
13. pontok) végrehajtásának 
költsége bruttó 328.389,- Ft 
volt. 

2., József A. utcában, ill. a 
Rákóczi F. utcában egyirányú 
közlekedés elrendelése

A Képviselő-testület nem 
támogatta

-

3., Hunyadi J. utca 1582. 
hrsz-ú közterületen behajtási 
tilalom feloldása

A Képviselő-testület nem 
támogatta

-
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4., Játékvár Óvoda előtti 
parkolóba kiegészítő tábla 

A kiegészítő tábla 
kihelyezése megtörtént

5., Széchenyi utca 1224. 
hrsz-ú szakaszán megállási 
tilalom elrendelése

A jelzőtáblák kihelyezése 
megtörténtek

6., Pável Á. Ltp.-re vezető 
úton megállási tilalom 
elrendelése

A jelzőtáblák kihelyezése 
megtörténtek

7., Pável Á. Ltp.-re vezető 
úton 30 km/h-s 
sebességkorlátozás

A jelzőtábla kihelyezése 
megtörtént

8., Petőfi S. utca veszélyes 
útkanyarulatába a 
továbbhaladás irányát jelző 
tábla kihelyezése

A jelzőtábla kihelyezése 
megtörtént

9., Petőfi S. utca egyirányú 
közlekedés elrendelése 
(Mária utca – Kisfaludy utca 
között)

A jelzőtáblák kihelyezése 
megtörténtek

Az önkormányzati tulajdonú 
utakkal kapcsolatos döntések 
(1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. és 
13.  pontok)  végrehajtásának 
költsége  bruttó  328.389,-  Ft 
volt.

10., Rábakethelyi 
városrészen 30 km/h 
korlátozott sebességű övezet 
kialakítása

Erre az ülésre kellett 
kidolgozni

-

11., Rábakethelyi 
városrészen az elsőbbségadás 
szabályozása

Erre az ülésre kellett 
kidolgozni

-

12. Kertvárosi utcában 
megállási tilalom elrendelése

A jelzőtáblák kihelyezése 
megtörtént

13. Arany J. utcában „kivéve 
iskolabusz” jelzőtábla 
kihely0ezése

A kiegészítő tábla 
kihelyezése megtörtént 
(utólagos jóváhagyás volt)

Az önkormányzati tulajdonú 
utakkal kapcsolatos döntések 
(1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. és 
13. pontok) végrehajtásának 
költsége bruttó 328.389,- Ft 
volt.

III. 
Javaslatok
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Szentgotthárd  önkormányzati  kezelésű  útjain  az  alábbi  forgalmi  rend  változtatásokat 
javasoljuk, amelyeket egyeztettük a közterület-felügyelőkkel, illetve  képviselői és lakossági 
kérelmek  is  érkeztek  hivatalunkba,  valamint  szerepelnek  benne  a  2009.  májusi  ülésen 
elfogadott javaslatok (139/2009. számú határozat 10., ill. 11. pontja) részletes kidolgozása (3., 
illetve 4. pont):

1. A  Képviselő-testület  136/2009.  számú  határozatának  6.  pontjában  hozott  döntése 
értelmében a Pável Á. Ltp.-re vezető út  - Hunyadi J. utca és a Spar áruház mögül érkező 
út közötti szakaszának -  mindkét oldalán megállási tilalmat rendelt el  (2009. májusi 
testületi-ülés). A jelzőtáblák kihelyezését követően az út ezen a szakaszán lévő egyik üzlet 
tulajdonosa  írásbeli  panasszal  élt  hivatalunknál  (1.  számú  melléklet),  mivel  ezzel 
indokolatlanul  hátrányos  helyzetbe  került,  hiszen  az  üzlete  árufeltöltését  csak  ezen  a 
szakaszon  tudja  megtenni.  Az  üzlet  tulajdonosának  kérelmére  „kivéve  áruszállítás” 
kiegészítő tábla került kihelyezésre  az említett útszakasz nyugati oldalára  kihelyezett 
megállni  tilos jelzőtáblához.  Így ezt  a  képviselő-testületnek,  amennyiben egyetért  vele 
utólag kellene jóváhagynia. 

2. A Szentgotthárd, Hunyadi út 5. számú ingatlan mögötti kiszolgáló úton lévő forgalmi 
renddel kapcsolatban  a csatolt írásbeli kérelem érkezett hivatalunkba a területen lévő 
egyik  üzlet  (CBA)  tulajdonosától  (2.  számú  melléklet).  A kérelem szerint  az  üzletük 
árufeltöltését csak a megállni tilos jelzőtábla hatálya alatt lévő szakaszon tudják elvégezni, 
ezért  az  üzletük  működésének  biztosítása  érdekében  kérték  „kivéve  áruszállítás” 
kiegészítő tábla kihelyezését. Tovább ugyan ez nem volt a kérelem része, de ezen  üzlet 
árufeltöltése  során  állandó  problémát  okozott  az  épület  mögött  lévő  ingatlanok 
megközelíthetősége  (kihajtás  az  ingatlanokról).  A  kiszolgáló  út  teljes  szakaszán 
egyirányú volt a forgalmi rend és az út szűk keresztmetszete miatt a megálló áruszállító 
járművek miatt nem lehetett közlekedni ezen a szakaszon. Emiatt az egyirányú jelzőtáblát 
áthelyeztettük a  kiszolgáló út  nyugati  szakaszára.  Így a  kiszolgáló út  keleti  szakaszán 
kétirányú  lett  a  közlekedés,  természetesen  az  út  szűk  keresztmetszete  miatt  csak 
korlátozással  (a  szembejövő  forgalom  elsőbbsége,  illetve  elsőbbség  a  szembejövő 
forgalommal szemben jelzőtáblák  kihelyezésével). Ezekkel a változtatásokkal biztosítani 
tudjuk  az  üzlet  árufeltöltését,  illetve  a  Hunyadi  út  5.  számú  épület  mögött  lévő 
ingatlanokról a kijárást is. Ezeket a változtatásokat a Képviselő-testületnek, amennyiben 
egyetért vele utólag kellene jóváhagynia. 

3. A  Képviselő-testület  136/2009.  számú  határozatának  10.  pontjában  hozott  döntése 
értelmében  erre  az  ülésre  kellett  kidolgoznunk  a  Rábakethelyi  városrész  kertvárosi 
részén valamennyi  utcában  a  30  km/h  korlátozott  sebességű  övezet  kialakításával 
kapcsolatos költségeit. A felmérésünk szerint 5-5 db „korlátozott sebességű övezet, illetve 
vége”  (KRESZ  53/a,  ill.  53/b.  ábra)  jelzőtáblákat  kellene  kihelyezni  ahhoz,  hogy  a 
kertvárosi részen kialakítsuk ezeket az övezeteket. (Kertvárosi utca, Mathiász utca, Felső 
utca (2-2 db),  Vakarcs K. utca,  3.  számú melléklet).  Ennek bekerülési  költsége bruttó 
173.750,- Ft (10 db jelzőtábla (5 db kezdete, 5 db vége)). 

4. A  Képviselő-testület  136/2009.  számú  határozatának  11.  pontjában  hozott  döntése 
értelmében  erre  az  ülésre  kellett  kidolgoznunk  a  Rábakethelyi  városrész  kertvárosi 
részén  az  útkereszteződésekben  az  elsőbbségadási  kötelezettség  jelzőtáblákkal 
történő  szabályozását. Az  előterjesztés  3.  számú  mellékletéhez  csatolt  helyszínrajz 
tartalmazza  az  érintett  utcákban  jelenleg  érvényes  forgalmi  rendet,  illetve  jelöltük  az 
általunk javasolt beavatkozásokat, amelyek a következők:

4.1. A Kertvárosi utca – Mathiász A. utca kereszteződésében jelenleg a Mathiász 
A.  utcában  kihelyezett  „Állj!  Elsőbbségadás  kötelező!”  jelzőtáblákkal  van 
szabályozva az elsőbbségadási kötelezettség. Ez az útkereszteződés sajnos a 
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közelmúltban  számos  baleset  helyszíne  volt,  mivel  a  Mathiász  A.  utca 
vízszintes- és magassági vonalvezetéséből, eltérő burkolatszínéből stb. a helyi 
viszonyokat  nem  ismerő  járművezetőknek  úgy  tűnhet,  hogy  ez  a  védett 
útvonal.  További  problémákat  okoz,  hogy  a  „gyűjtőútként”  funkcionáló 
Kertvárosi  út  is  nagy  sebességre  „sarkallja”  a  sietős  gépjárművezetőket. 
Ebben az útkereszteződésben javasoljuk az elsőbbségadási kötelezettség 
megcserélését. Ezzel egyrészt a további baleseteket, illetve balesetveszélyes 
helyzeteket elkerülhetjük, illetve egyúttal a Kertvárosi  utcában csökkenteni 
tudjuk a járművek sebességét. Ebben az esetben természetesen szükséges lesz 
a  kereszteződés  előtt  előre  jelezni  az  elsőbbségadási  kötelezettséget  az 
útburkolatra  történő  elsőbbségadás  kötelező  piktogram  felfestésével  a 
Kertvárosi utca mindkét oldalára, elsősorban a megszokásból vezetők miatt. 
Ennek bekerülési  költsége bruttó  53.500,-  Ft.  (2  db jelzőtábla  csere,  2  db 
útburkolati jel). 

                          Amennyiben a Képviselő-testület nem támogatja az elsőbbségadási  
                          kötelezettség megcserélését, akkor mindenképpen javasoljuk a kereszteződés 
                          előtt az elsőbbségadás piktogram felfestését a Mathiász A. utca mindkét 
                          oldalára a további balesetek és balesetveszélyes helyzetek elkerülése 
                          érdekében. Ennek a bekerülési költsége bruttó 46.000,- Ft (2 db burkolati jel). 

4.2. Amennyiben a T. Képviselő-testület a fenti, 4.1. pont szerinti elsőbbségadási 
kötelezettség változtatást elrendeli, akkor véleményünk szerint a Mathiász A. 
utca  –  III.  Béla  király  utca  kereszteződésében  jelenleg  érvényes 
elsőbbségadási kötelezettséget is meg kellene cserélni, mivel az előző pont 
szerinti változtatással a Mathiász A. utca teljes hosszában „védett” útvonallá 
válna és ez megint kedvező terepet nyújtana a sietős gépjárművezetőknek. 
Ebben az esetben itt is szükséges lesz a kereszteződés előtt előre jelezni az 
elsőbbségadási  kötelezettséget  az  elsőbbségadás  kötelező  piktogram 
felfestésével  a  Mathiász  A.  utca  mindkét  oldalára,  elsősorban  a 
megszokásból vezetők részére. Ennek a bekerülési költsége bruttó 53.500,- Ft 
(2 db jelzőtábla csere, 2 db útburkolati jel)..

4.3. A Radnóti  M.  –  III.  Béla  király  utca  kereszteződése  jelenleg  egyenrangú 
(„jobbkezes”),  mivel  a  határozat  értelmében  az  a  feladatunk,  hogy  az 
elsőbbségadási  kötelezettséget  jelzőtáblákkal  szabályozzuk,  ezért  itt  is 
szükséges „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblák kihelyezése. Itt javasoljuk, 
hogy  a  Radnóti  M.  utcára  helyezzük  ki  az  „Elsőbbségadás  kötelező” 
jelzőtáblákat,  hogy a  Radnóti  M. utcában is  „megfogjuk” a  gépjárművek 
sebességét.  Ebben  az  esetben  véleményünk  szerint  nem  szükséges  a 
kereszteződés  előtt  útburkolati  jellel  előre  jelezni  az  elsőbbségadási 
kötelezettséget, mivel az esetleges változtatás előtt eddig is egyenrangú volt 
ez  a  kereszteződés.  Ennek  a  bekerülési  költsége  bruttó  21.500,-  Ft  (2  db 
jelzőtábla);

4.4. A  Vakarcs  K.  utca  –  III.  Béla  király  utca  kereszteződése  is  jelenleg 
egyenrangú  („jobbkezes”).  Itt  javasoljuk,  hogy  a  Vakarcs  K.  utcára 
helyezzük ki az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákat, hogy a Vakarcs 
K.  utcában  is  „megfogjuk”  a  gépjárművek  sebességét. Ebben  az  esetben 
véleményünk szerint  nem szükséges a kereszteződés előtt útburkolati jellel 
előre jelezni az elsőbbségadási kötelezettséget, mivel az esetleges változtatás 
előtt eddig is egyenrangú volt ez a kereszteződés. Ennek a bekerülési költsége 
bruttó 21.500,- Ft (2 db jelzőtábla);

4.5. A Tóth Á. utca Radnóti M. utcai, illetve Mathiász A. utcai kereszteződése is 
jelenleg egyenrangú („jobbkezes”),  itt  javasoljuk,  hogy  a Tóth Á.  utcára 
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helyezzük ki az „Elsőbbségadás kötelező!” (3 db) jelzőtáblákat. Ennek a 
bekerülési költsége bruttó 32.250,- Ft (3 db jelzőtábla); 

4.6. A Felsőmező u.  –  Radnóti  M.  utca  kereszteződése  is  jelenleg  egyenrangú 
(„jobbkezes”),  itt  javasoljuk,  hogy  a  Felsőmező  utcára  helyezzük  ki  az 
„Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát. Ennek a bekerülési költsége bruttó 
10.750,- Ft (1 db jelzőtábla).;

4.7. A  Mikes K. utcában, a Madách utcában, illetve  a Szentgotthárd 360. 
hrsz-ú utcában (Vakarcs K. utcai kereszteződésében) pedig hiányoznak az 
„Elsőbbségadás kötelező!” (3 db) jelzőtáblák.   Ezek kihelyezése az utak 
magassági  vonalvezetése  (Madách  I.  u.,  ill.  Mikes  K.  utca),  illetve  a 
csatlakozó  út  szélessége  (360.  hrsz-ú  út  -  Vakarcs  K.  utca)  miatt 
mindenképpen indokolt, nem maradhatnak egyenrangú utak („jobbkezes”). 
Ennek a bekerülési költsége bruttó 32.250,- Ft (3 db jelzőtábla);

5. A Rábakethelyi városrész egyik „bejáratánál” a Kertvárosi utca Zsida-patak felőli végén 
korábbi  években  egy  közúti  küszöb  („fekvőrendőr”) került  kialakításra.  A küszöb 
kialakítása (aszfaltozott) nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, ezért javasoljuk cseréjét 
a  jelenlegi  közúti  előírásoknak  megfelelő  forgalomlassító  küszöbre  az  úttest  teljes 
szélességében.  Ennek  bekerülési  költsége  bruttó  210.250,- Ft.  (1  db  forgalomlassító 
küszöb (kompletten), 2 db jelzőtábla);

6. István király utca korszerűsítése után egy jó minőségű, széles út kerület  kialakításra, 
amely  össze  lett  kötve  a  fürdő  területén  lévő  utakkal  és  így  ki  lehet  kerülni  a 
városközpontot: a Kossuth L. utcából egy sokkal rövidebb és jobb minőségű úton el lehet 
jutni a Füzesi útra és vissza. Ezt számos gépjárművezető is felfedezte, amely önmagában 
még  nem  lenne  probléma,  de  sokan  nem  tartják  be  a  sebességhatárokat,  így  nagy 
sebességgel érkeznek a fürdő területére és ezáltal veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, 
a  gyalogosok  testi  épségét.  Kiemeljük,  hogy  az  út  jelen  pillanatban  a  fürdő  épületét 
magában  foglaló  önkormányzati  ingatlanon,  egészen  pontosan  természetben  a  fürdő 
parkolóján  vezet  keresztül.  Itt  is  javasoljuk  az  István  király  utca  újonnan  kiépített 
szakaszára  (útkanyarulatába)  az úttest  teljes szélességben  egy forgalomlassító küszöb 
(fekvőrendőr) kialakítását, a szükséges jelzőtáblákkal együtt. Ennek bekerülési költsége: 
bruttó 245.500,- Ft. (1 db forgalomlassító küszöb (kompletten), 4 db jelzőtábla);

7. Lakossági bejelentés alapján kérik a Szentgotthárd, Árpád utca 11-17. számú társasház 
(hrsz.:  955/7.)  hátsó  udvarának  bejárati  útjára  egy  megállni  tilos  jelzőtábla 
kihelyezését,  mivel  többször  előfordult  már,  hogy  ennek  a  bejárati  útnak  a  szélére 
parkoltak és így a  bejáró szűk keresztmetszete  miatt,  többek között  a  hulladékszállító 
jármű sem tudott betolatni az udvarba és nem szállította el a hulladékot a társasháztól. 
Ennek bekerülési költsége bruttó 12.250,- Ft (1 db jelzőtábla).;

8. Lakossági  bejelentés  alapján  kérik,  hogy  a  Szentgotthárd-Máriaújfalu,  Kis  utca  – 
Máriaújfalui  út  kereszteződésébe  kötelező  haladási  irány  jelzőtáblát  (2  db) 
helyezzünk ki, mivel már többször balesetveszélyes helyzetet okozott, illetve már történt 
is emiatt  baleset,  hogy nem az általános közúti  gyakorlat,  előírások szerint közlekedik 
néhány járművezető  ebben a  kereszteződésben.  Ezen utak  kereszteződésében kialakult 
természetes  szigetet  figyelmen  kívül  hagyták  (balra  kanyarodáskor)  és  ezzel 
balesetveszélyt,  illetve  balesetet  okoztak  a  szabályosan  közlekedők  kárára.  Ennek 
bekerülési költsége bruttó 24.500,- Ft (2 db jelzőtábla).;

9. Lakossági  bejelentés  alapján  kérik,  hogy  a  Tompa  M.  utca  Kossuth  L.  utcai 
kereszteződésénél, közvetlenül a kereszteződés előtt (cca. 15-20 m) az utca nyugati 
oldalán a parkolásokat akadályozzuk meg lánckorlát, illetve megállni tilos jelzőtábla 
kihelyezésével. Elsősorban  a  reggeli  órákban  a  közeli  élelmiszer  üzletben  vásárlók 
előszeretettel itt  parkolnak és vásárlás ideje alatt járó motorral melegítik az autóikat,  a 
Kossuth L. utca 24. számú épület Tompa M. utca felé néző ablakai alatt. Továbbá ezeknek 
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a parkolásoknak az egy része balesetveszélyes is, mert ebben a korai időpontban talán 
nem tartva az ellenőrzéstől a KRESZ szabályait figyelmen kívül hagyva is parkolnak. Az 
előírások  szerint  tilos  megállni  útkereszteződésben  és  az  úttestek  széleinek 
metszéspontjától  számított  5  méter  távolságon  belül,  ha  a  közúti  jelzésből  más  nem 
következik. Továbbá tilos megállni,  ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a 
jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem 
marad. Az érintett terület környezetében számos várakozóhely is található, amelyek ugyan 
fizetőparkolási rendszer részei, de a kora reggeli órákban nem kell fizetni a parkolásért, 
mivel 8 órától üzemelnek a fizetőparkolók. Lánckorláttal kombinált jelzőtábla kihelyezést 
pedig  az  indokolja,  hogy  önmagában  a  megállni  tilos  jelzőtáblának  a  kori  órákban 
nehezebb érvényt szerezni. Ennek bekerülési költsége bruttó 32.750,- Ft (1 db jelzőtábla, 
15 fm lánckorlát (5 db oszloppal)).;

10. Szentgotthárd-Rábafüzes  városrészen semmilyen  útirányjelző  tábla nem  jelzi,  ha 
valaki a 8-as számú főútról a Kodály Z. utcára kanyarodva kíván eljutni a városrészre. 
A  8-as  számú  főútvonal  állami  tulajdonú  közút  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt. 
kezelésében van, ezért ezt a Képviselő-testület javasolhatja a közút kezelője felé.

11. Lakossági  és  képviselői  bejelentés  alapján  a  Szentgotthárd  –  Zsidahegyi  városrész 
bekötő útján olyan nagy sebességgel közlekednek, hogy veszélyeztetik a gyalogosok testi 
épségét,  ezért  kérik,  illetve  javasolják  az  érintett  útszakaszon  sebességkorlátozás 
elrendelését. Ennek bekerülési költsége bruttó 24.500,- Ft. (2 db jelzőtábla).

Összefoglalva a  fenti  forgalomi  renddel,  forgalom  szervezésével  kapcsolatos  javaslatok 
bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok 
költségei:

Javaslatok: Bekerülési költség:
1.,  Pável  Á.  Ltp-re  vezető  útra  kihelyezett 
megállni  tilos jelzőtáblához kiegészítő tábla 
kihelyezése (megtörtént)

-

2.,  Hunyadi  út  5.  számú  épület  mögötti 
forgalmi rend:
-  kivéve  áruszállítás  kiegészítő  tábla 
kihelyezése;
- egyirányú forgalmi rend módosítása -
3.,  Rábakethelyi  városrészen  30  km/h 
korlátozott sebességű övezet kialakítása (5 - 
5 db tábla)

173.750,- Ft

4.,  Rábakethelyi  városrészen  elsőbbségadás 
szabályozása
− Kertvárosi  –  Mathiász  csere  (2  db), 

útburkolati jelek (2 db)
− Mathiász – III. Béla kir. utca csere (2 db), 

útburkolati jelek (2 db);
− Radnóti – III. Béla kir. utca jelzőtáblák (2 

db);
− Vakarcs – III. Béla kir. utca jelzőtáblák (2 

db);
− Tóth Á – Mathiász, Tóth Á. - Radnóti u 

jelzőtáblák (3 db) 
− Felsőmező  –  Radnóti  utca  jelzőtábla  (1 

db)

53.500,- Ft

53.500,- Ft

21.500,- Ft

21.500,- Ft

32.250,- Ft

10.750,- Ft
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− Mikes K. u., Madách u., Sztg. 360. hrsz. 
u. jelzőtáblák (3 db); 32.250,- Ft

5.,  Kertvárosi  utca  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr) csere 210.250,- Ft
6.,  István  király  utca  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr) kialakítása 245.500,- Ft
7.,  Szentgotthárd,  Árpád  utca  11-17. 
társasház (hrsz.: 955/7.) hátsó udvar bejárati 
útjára megállni tilos jelzőtábla kihelyezése (1 
db) 12.250,- Ft
8.,  Szentgotthárd-Máriaújfalu,  Kis  utca 
kötelező  haladási  irány  jelzőtáblák 
kihelyezése (2 db) 24.500,- Ft
9.,  Tompa  M.  utca  parkolások 
megakadályozása
- lánckorlát (15,00 fm)
- megállni tilos jelzőtábla (1 db)

20.500,- Ft
12.250,- Ft

10.,  Szentgotthárd-Rábafüzes  városrész 
útirányjelző tábla

-

11.,  Szentgotthárd-Zsidahegy  városrész 
sebesség korlátozás

24.500,- Ft

Összesen: 928.250,- Ft

Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a költségvetés idei út-híd kerete már nem 
nyújt  lehetőséget  a  fenti  intézkedések megtételére,  jelzőtáblák kihelyezésére.  Amennyiben 
úgy dönt a T. Képviselő-testület, hogy idén szeretné megvalósítani részben, vagy egészben a 
fenti intézkedéseket, akkor kérjük, hogy a forrást is szíveskedjenek megjelölni. Amennyiben 
ez  a  forrás  a  jövő  évi  út-híd  fenntartási  keret,  akkor  felhívjuk  a  T.  Képviselő-testület 
figyelmét, hogy idén eddig 738.460,- Ft-ot fizettünk ki erre a célra. Ebből a 2009. májusi 
testületi  ülésen  elrendelt  intézkedések  költsége  328.389,-  Ft  volt,  a  többi  elsősorban 
rongálásokból  eredő  károk  helyreállítása.  (pl.:  forgalomtechnikai  tükrök  folyamatos 
elforgatása  következtében  az  egyik  kifordult  és  összetörött,  kidöntött  jelzőtáblák 
helyreállítása, a Kht. felszólítása alapján megkopott jelzőtáblák cseréje stb.). A fenti kérések, 
javaslatok  szerinti  intézkedések  jelentős  költségét  figyelembe  véve  ezek  jelentősen 
csökkentenék az amúgy is szűkös út-híd keretet, ezért ezt a keretet a jövő évi költségvetésben 
növelni lenne célszerű. 

A Képviselő-testület 2009. májusi ülésén hozott döntése értelmében kellett kidolgoznunk a 
rábakethelyi városrész kertvárosi részének valamennyi kereszteződésében az elsőbbségadási 
kötelezettség jelzőtáblákkal történő szabályozását.  A javasolt  intézkedéseket próbáltuk úgy 
összeállítani,  hogy  egyben  egy  másik  problémának  a  megoldását  -  a  gépjárművek 
sebességének  csökkentését  is  -,  elő  tudjuk  segíteni.  A  rábakethelyi  városrészen  lévő 
valamennyi út lakóút, a kiépítettségüket is figyelembe véve ezek többsége egyenrangú, de 
korábban  valamilyen  gyakorlat  szerint  bizonyos  kereszteződésekben  jelzőtáblával,  máshol 
jelzőtábla nélkül történt az elsőbbségadási kötelezettség szabályozása. Azt is gondolhatnánk, 
hogy a legolcsóbb megoldás az lenne, ha valamennyi útkereszteződésben az elsőbbségadási 
kötelezettséget jelzőtáblák nélkül szabályoznánk („jobbkezes” utcák lennének),  mivel ezen 
utak egyenrangúak és egyben ez a szabályozás a sebesség csökkentésének egyik hatékony 
eszköze is lehetne. Azonban ez az intézkedés is jelentős költségekkel járna, mivel ahol eddig 
jelzőtáblával szabályoztuk az elsőbbségadási kötelezettséget ott ez forgalmi rend változást is 
jelentene, amelyet az előírások szerint legalább 3 hónapon keresztül jelezni kellene elsősorban 
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a  megszokásból  vezetők  miatt,   a  balesetek  elkerülése  érdekében  (jelzőtáblákkal  és/vagy 
egyéb  eszközökkel  (pl.:  útburkolati  jellel).  Ennél  az  intézkedés  csoportnál  (4.  pont)  azt 
javasoljuk,  hogy  ott  változtasson  a  T.  Képviselő-testület  az  elsőbbségadási  kötelezettség 
szabályozásán  jelzőtáblák  kihelyezésével,  ahol  ezt  a  találkozó  utaknál  a  forgalom 
nagyságának jelentős eltérése, az utak kiépítettségnek eltérése (aszfalt burkolat - kőburkolat, 
eltérő burkolat szélességek, utak eltérő vonalvezetése stb.) ténylegesen indokolja.
Ugyancsak  a  Képviselő-testület  2009.  májusi  ülésén  hozott  döntése  értelmében  kellett 
kidolgoznunk  a  rábakethelyi  városrészen  30  km/h-ás  korlátozott  sebességű  övezetek 
kialakítását  a  gépjárművek  sebességének  csökkentése  érdekében,  illetve  számos  további 
kérésben, javaslatban is a gépjárművek sebességének csökkentési igényével, vagy inkább az 
előírt  sebességhatárok  betartásának,  betartatásának  igényével  találkozhatunk.  Sajnos  ez  a 
számos  gépjárművezetőre  jellemző  deviáns  és  veszélyt  okozó  magatartás  nemcsak  helyi 
probléma.  Véleményünk  szerint  érdemes  lenne  megvizsgálni  jelzőtáblák  és  egyéb 
sebességcsökkentő eszközök kihelyezése helyett a mobil és fix sebességmérő berendezések 
telepítésének lehetőségét. Az elmúlt évben elfogadott jogszabály módosítás lehetővé teszi az 
önkormányzatok részére,  hogy sebességmérő berendezéseket működtessenek, illetve ehhez 
közreműködőket vegyenek igénybe. A befolyt bírságokból az önkormányzatok részesülnek. A 
jogszabályi előírás szerint a közút kezelője – önkormányzati utaknál a helyi önkormányzat – 
jogosult  felvételt  készíteni a gépjárműről  és annak hatósági jelzéséről,  hogy bizonyíthassa 
egyes  kiemelt  szabálysértések  elkövetését.  Lehet,  hogy  egy  kedvező  finanszírozású 
pályázattal már az évente ebből a célból kihelyezett jelzőtáblákra, egyéb forgalomtechnikai 
eszközökre  fordított  pénzeszközökből  megvalósítható  lenne  ez  az  intézkedés,  amellyel 
ténylegesen érvényt lehetne szerezni a sebességhatárok betartásának. 
Felhívjuk  a  Képviselő-testület  figyelmét,  hogy  folyamatban  van  egy  sikeres  pályázatnak 
köszönhetően  az  Árpád  utcában  egy  forgalomtechnikai  kijelző  berendezés  megvalósítása, 
amely  ugyan  nem  alkalmas  a  sebességhatárt  túllépő  gépjárművek  beazonosításra,  de  a 
sebességhatár túllépés esetén ezt jelzi a gépjárművezetőknek.

Tisztelt Képviselő-testület !

 Kérem  a  T.  Képviselő-testülettől  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  az  önkormányzati 
tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát.

H a t á r o z a t i    J a v a s l a t

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  Pável  Á. 
Ltp-re  vezető  út  (hrsz..  1400/17.)  nyugati  oldalára  kihelyezett  megállni  tilos 
jelzőtáblához „kivéve áruszállítás” kiegészítő tábla kihelyezésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  Szentgotthárd, 
Hunyadi út  5.  számú épület  mögött  lévő kiszolgáló útra -  a Hunyadi út  15-17.  számú 
épületek  megközelítésére  szolgáló  útkereszteződéstől  nyugati  irányban  -,  kihelyezett 
megállni tilos jelzőtáblához „kivéve áruszállítás” kiegészítő tábla kihelyezésével, valamint 
a  kiszolgáló  úton  -  a  Hunyadi  út  15-17.  számú épületek  megközelítésére  szolgáló  út 
kereszteződéstől  keleti  irányban  -,  kétirányú  közlekedés  elrendelésével  az  út 
keresztmetszeti adottságai miatt szükséges közúti jelzőtáblák elhelyezése mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
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3.  
a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd-Rábakethelyi városrészen a Kethelyi utca - Zsida-patak – Vakarcs K. 
utca (beleértve a Vakarcs K. utcát is)– Felső utca (beleértve a Felső utcát is) által 
határolt területen 30 km/h korlátozott sebességű övezet kialakításával. A szükséges 
jelzőtáblák -  5-5 db „korlátozott sebességű övezet,  illetve vége”-  kihelyezésének 
költségét a 2009. évi költségvetés …............….......... / vagy a 2010. évi költségvetés 
út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd-
Rábakethelyi  városrészen  a  30  km/h  korlátozott  sebességű övezet  kialakításával 
kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:... 

Határidő:        ….............
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.  
4.1.

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a Szentgotthárd, Mathiász A. utca – Kertvárosi utca kereszteződésben 
az  elsőbbségadási  kötelezettség  megcserélésével,  ezáltal  ebben  a 
kereszteződésben  a  Mathiász  A.  u.  válik  védetté.  A  szükséges 
útburkolati  jelek  felfestése  mellett.  A  forgalmi  rend  változásával 
szükséges  intézkedések  költségét  a 2009.  évi  költségvetés  …
............….......... /  vagy a 2010. évi költségvetés út-híd keret terhére 
biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet  a  Szentgotthárd,  Mathiász  A.  utca  –  Kertvárosi  utca 
kereszteződésben  az  elsőbbségadási  kötelezettség  megcserélésével. 
Az útkereszteződésben a további balesetek, illetve balesetveszélyes 
helyzetek elkerülése érdekében az alábbiakat rendeli el. ... 

Határidő: …..
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.2.

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a  Szentgotthárd,  Mathiász  A.  utca  –  III.  Béla  király  utca 
kereszteződésben az elsőbbségadási kötelezettség megcserélésével a 
szükséges  útburkolati  jelek  felfestése  mellett.  Ezáltal  ebben  a 
kereszteződésben a  III.  Béla  Kir.  u.  válik  védetté  A forgalmi rend 
változásával  szükséges  intézkedések  költségét  a 2009.  évi  
költségvetés …............….......... / vagy a 2010. évi költségvetés út-híd 
keret terhére biztosítja.
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Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet  a  Szentgotthárd,  Mathiász  A.  utca  –  III.  Béla  király  utca 
kereszteződésben az elsőbbségadási kötelezettség megcserélésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.3.

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a  Szentgotthárd,  Radnóti  M.  utca  –  III.  Béla  király  utca 
kereszteződésben a III. Béla király utcába „Elsőbbségadás kötelező!” 
jelzőtáblák  kihelyezésével  mindkét  irányból.  A  forgalmi  rend 
változásával  szükséges  intézkedések  költségét  a 2009.  évi  
költségvetés …............….......... / vagy a 2010. évi költségvetés út-híd 
keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet  a  Szentgotthárd,  Mathiász  A.  utca  –  III.  Béla  király  utca 
kereszteződésben  az  elsőbbségadási  kötelezettség  jelzőtáblákkal 
történő  szabályozásával.  Az  útkereszteződésben  az  elsőbbségadási 
kötelezettség szabályozásával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 
... 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
 

4.4.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

a  Szentgotthárd,  Vakarcs  K.  utca  –  III.  Béla  király  utca 
kereszteződésben  a  Vakarcs  K.  utcába  „Elsőbbségadás  kötelező!” 
jelzőtáblák  kihelyezésével  mindkét  irányból.  A  forgalmi  rend 
változásával  szükséges  intézkedések  költségét  a 2009.  évi  
költségvetés …............….......... / vagy a 2010. évi költségvetés út-híd 
keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet  a  Szentgotthárd,  Mathiász  A.  utca  –  III.  Béla  király  utca 
kereszteződésben  az  elsőbbségadási  kötelezettség  jelzőtáblákkal 
történő  szabályozásával.  Az  útkereszteződésben  az  elsőbbségadási 
kötelezettség szabályozásával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 
...
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Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.5.

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a Szentgotthárd, Tóth Á. utca – Mathiász A. utcai, valamint a Tóth Á. 
Utca  –  Radnóti  M.  utcai  kereszteződéseiben  a  Tóth  Á.  utcába 
„Elsőbbségadás  kötelező!”  jelzőtáblák  kihelyezésével  mindkét 
irányból.  A  forgalmi  rend  változásával  szükséges  intézkedések 
költségét a 2009. évi költségvetés …............….......... / vagy a 2010.  
évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet a Szentgotthárd, Tóth Á. utca – Mathiász A. utcai, valamint a 
Tóth  Á.  utca  –  Radnóti  M.  utaci  kereszteződéseiben  az 
elsőbbségadási kötelezettség jelzőtáblákkal történő szabályozásával. 
Az  útkereszteződésekben  az  elsőbbségadási  kötelezettség 
szabályozásával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: ...

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.6.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

a Szentgotthárd, Felsőmező utca – Radnóti M. utca kereszteződésben 
a  Felsőmező  utcába  „Elsőbbségadás  kötelező!”  jelzőtábla 
kihelyezésével. A forgalmi rend változásával szükséges intézkedések 
költségét a 2009. évi költségvetés …............….......... / vagy a 2010.  
évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet  a  Szentgotthárd,  Felsőmező  utca  –  Radnóti  utca 
kereszteződésben  az  elsőbbségadási  kötelezettség  jelzőtáblákkal 
történő szabályozásával. Az útkereszteződésekben az elsőbbségadási 
kötelezettség szabályozásával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 
...

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.7.

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a  Szentgotthárd,  Mikes  K.  utca  –  Duxler  utcai,  a  Madách  utca  – 
Duxler utcai, valamint a Szentgotthárd 360. hrsz.-ú út – Vakarcs K. 
utcai kereszteződéseiben a Mikes K. utcába, a Madách utcába és a 
Szentgotthárd 360. hrsz.-ú útra „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblák 
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kihelyezésével. A forgalmi rend változásával szükséges intézkedések 
költségét a 2009. évi költségvetés …............….......... / vagy a 2010.  
évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet a Szentgotthárd, Mikes K. utca – Duxler utcai, a Madách utca – 
Duxler utcai, valamint a Szentgotthárd 360. hrsz.-ú út – Vakarcs K. 
utcai  kereszteződéseiben  az  elsőbbségadási  kötelezettség 
jelzőtáblákkal  történő szabályozásával.  Az útkereszteződésekben az 
elsőbbségadási  kötelezettség  szabályozásával  kapcsolatban  az 
alábbiakat rendeli el: ...

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

5.  
a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd,  Kertvárosi  utca  Zsida-patak  felőli  végén  lévő  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr)  cseréjével  az  úttest  teljes  szélességében.   A közúti  küszöb 
cseréjével kapcsolatos költségeket a 2009. évi költségvetés …............….......... /  
vagy a 2010. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  ért  egyet 
Szentgotthárd,  Kertvárosi  utca  Zsida-patak  felőli  végén  lévő  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr)  cseréjével  az  úttest  teljes  szélességében.  Az  úton  a  forgalom 
lassítása érdekében az alábbiakat rendeli el. ... 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

 
6.  

a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  István  király  utca  …  km  szelvényébe  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr) kialakításával az úttest teljes szélességében.  A közúti  küszöb 
kialakításával  kapcsolatos  költségeket  a 2009.  évi  költségvetés  …............…
.......... / vagy a 2010. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet  a 
Szentgotthárd,  István  király  utca  …  km  szelvényébe  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr) kialakításával az úttest teljes szélességében.. Az úton a forgalom 
lassítása érdekében az alábbiakat rendeli el. ... 

Határidő: azonnal
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Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

 
7.  

a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  Árpád  utca  11-17.  társasház  (hrsz.:  955/7.)  hátsó  udvarának 
bejárati  útján  megállási  tilalom  elrendelésével.  A  szükséges  jelzőtáblák 
kihelyezésének költségét  a 2009. évi költségvetés …............….......... / vagy a 
2010. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért  egyet a 
Szentgotthárd,  Árpád  utca  11-17.  társasház  (hrsz.:  955/7.)  hátsó  udvarának 
bejárati  úton   megállási  tilalom  elrendelésével.  Az  érintett  útszakaszon  a 
közlekedés zavartalan biztosítása érdekében az alábbiakat rendeli el: …

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

 
8.   

a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd-Máriaújfalu,  Kis  utca  Máriaújfalui  úti  kereszteződéséhez 
kötelező haladási  irány jelzőtáblák kihelyezésével.   A szükséges  jelzőtáblák 
kihelyezésének költségét  a 2009. évi költségvetés …............….......... / vagy a 
2010. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem ért  egyeta 
Szentgotthárd-Máriaújfalu,  Kis  utca  Máriaújfalui  úti  kereszteződéséhez 
kötelező  haladási  irány  jelzőtáblák  kihelyezésével.  Az  érintett 
útkereszteződésben  a  balesetveszélyes  helyzetek  érdekében  az  alábbiakat 
rendeli el: …

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

9.
a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd,  Tompa  M.  utca  Kossuth  L.  utcai  vége  felől  déli  irányba 
megállási  tilalom  elrendelésével  forgalomtechnikai  lánckorlát  elhelyezése 
mellett. A szükséges jelzőtábla, lánckorlát kihelyezésének költségét a 2009. évi  
költségvetés  …............…..........  /  vagy  a  2010.  évi  költségvetés  út-híd  keret 
terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  ért  egyet 
Szentgotthárd,  Tompa  M.  utca  Kossuth  L.  utca  vége  felől  déli  irányba 
megállási  tilalom  elrendelésével,  illetve  forgalomtechnikai  lánckorlát 
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elhelyezésével.  Az  érintett  útszakaszon  a  parkolási  anomáliák  elkerülése 
érdekében az alábbiakat rendeli el:…

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

10.  
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  javasolja a  8-as 

számú főút  kezelőjének,  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.-nek  a  8-as  számú 
főútvonal  –  Szentgotthárd-Rábafüzes  városrész,  Kodály  Zoltán  utca 
kereszteződésében útirányjelző tábla kihelyezését. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-
Rábafüzes városrész, Kodály Z. utca - 8-as számú főútvonal kereszteződésében 
az útbaigazítással kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: … 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

11.

a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  0117.  hrsz-ú  úton  (Zsidahegyi  bekötőúton)  ….  km-es 
sebességkorlátozás  elrendelésével.  A  szükséges  jelzőtáblák  kihelyezésének 
költségét  a  2009.  évi  költségvetés  …............…..........  /  vagy  a  2010.  évi  
költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2010. január 15. (időjárás függvényében) / vagy 2010. április 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért  egyet a 
Szentgotthárd,  0117.  hrsz-ú  úton  (Zsidahegyi  bekötőúton)  ….  km-es 
sebességkorlátozás  elrendelésével.  Az  érintett  útszakaszon  a  közlekedés 
biztonsága érdekében az alábbiakat rendeli el: …

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2009. november 11.

Fekete Tamás
Műszaki irodavezető

 
Ellenjegyzem: 
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. november 25-i ülésére

Tárgy:  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  államháztartási  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  a  2010.  évi  költségvetési 
törvényjavaslat  önkormányzati  pénzügyi  szabályozására  vonatkozó  előzetes  irányelvek 
alapján  elkészítettük  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetési 
koncepcióját.

A korábbi  évekhez  képest  a  költségvetési  koncepció  összeállítását  befolyásoló  tényezők 
jelentős  bizonytalansága  komoly  nehézségeket  okozott  az  önkormányzati  költségvetési 
gazdálkodás előzetes tervszámainak meghatározása során. Felhívjuk a T. Képviselő-testület 
figyelmét, hogy a központi támogatásokat a költségvetési törvénytervezet alapján számítottuk, 
amely a törvény elfogadásával biztosan változni fog. 

2010. évre a kormányzat gazdaságpolitikáját, annak rövid-, és hosszú távú céljait a jelenlegi 
világgazdasági  válság,  az  abból  adódó  negatív  folyamatok,  ill.  az  ezekből  eredő  károk 
enyhítését, továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés szükségessége határozza 
meg.
2010-ben a helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint 
a többcélú kistérségi társulásokat is, hitel-források nélkül – több mint 3.000 milliárd forinttal 
gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett SZJA révén 
– csaknem 1.130 milliárd forintot biztosít, amely a 2009. évi korrigált előirányzat 95,3 %-a. A 
korrekciót a járulékcsökkenés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnése, a közoktatásban a 
tanulólétszám  csökkenés  és  a  teljesítménymutató  felmenő  rendszere  miatti  megtakarítás 
hatása,  az  önkormányzati  térítési  díj  bevétellel  kiváltható  támogatások,  valamint  a  más 
fejezetekbe átkerülő feladatok hatásai eredményezik.

A gazdasági válság hatására az önkormányzati támogatások ott csökkennek, ahol:
1) a  feladatok  –  más  szervezési  megoldással  –  kikerülnek  az  önkormányzati  körből 

(adóigazgatás) vagy megszűnnek (egyes jegyzői feladatok).
Megjegyezzük, hogy az elmúlt hónapokban összességében kevesebb jegyzői feladat szűnt 
meg mint amennyi új jegyzői feladat keletkezett. 

2) szakmai szabályozás változásával:
a.) az  önkormányzatok,  mint  fenntartók  mozgásterének  növelésével  (pl.  egyes 

közoktatás-szervezési és szociális szakellátási előírások rugalmasabbá tételével),
b.) az  ellátottak  magasabb  arányú  tehervállalási  lehetőségének  megteremtésével 

(térítési  díjrendszer  átalakítása  a  művészet-oktatásnál,  a  gyermek-,  és  szociális 
étkeztetésnél) 

3.) A költségvetési törvénytervezet ott tartalmaz még támogatásmérséklést, ahol a szakmai 
törvények nem korlátozzák az önkormányzatok döntését a feladatellátás módját és mértékét 
illetően – közművelődés, sport, idegenforgalom. 
Megjegyezzük,  hogy az ÁFA növekedés-,  és  az infláció hatását  támogatás emeléssel  nem 
kompenzálja a központi költségvetés.
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4.)  A  támogatási  rendszer  egyszerűsítése  és  áttekinthetővé  tétele  érdekében  csökken  a 
normatív  hozzájárulások  száma,  élve  a  lakosságszám-arányos  hozzájárulások  összevonási 
lehetőségeivel. Megjegyezzük, hogy ezen „összevont” normatívák összege jelentősen elmarad 
a 2009. évi támogatások összeszámított mértékétől - 2009. évi 3.133,- Ft/fő támogatás helyett 
a 2010 évi költségvetési javaslat 1.947,- Ft/fő összeget tartalmaz.

-  Tovább  folytatódik a  2009-ben  indult  „Új  tudás-  Műveltséget  mindenkinek”  program. 
Továbbra is célzott támogatás segíti: 

• a védőnői hálózat fejlesztését,
• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét a gyermekeik 

rendszeres óvodáztatásában,
• a  pedagógus  pálya  fontosságának elismerését,  ezen  belül  a  halmozottan  hátrányos 

helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok 
ösztönzését, továbbá az osztályfőnökök anyagi megbecsülését.

- A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a Kormány 13 milliárd forinttal több 
forrást  szán.  A  program  továbbfejlesztésének  célja  az  önkormányzatok  által  szervezett 
közfoglalkoztatás  hatékonyságának  növelése,  az  érdemi  munkavégzés  finanszírozási 
eszközökkel történő ösztönzése.

-  A  kisgyermekes  anyák  munkaerő-piaci  helyzetét  javítandó,  többletforrások  bővítik  a 
gyermekek napközbeni elhelyezési lehetőségeit. A költségvetés 

• mintegy 5.000 új bölcsődei férőhely működtetéséhez járul hozzá,
• kiemelten támogatja a családi napközit,
• új ellátási formaként ismeri el a családi gyermekfelügyeletet.

A fent felsorolt támogatások nagy része  nem automatikusan jár az önkormányzatoknak, 
ill.  a  társulásoknak, azokra  az  egyes  ágazati  minisztériumok  által  kibocsátásra  kerülő 
rendeletek által meghatározottak szerint, pályázati rendszerben szerezhetnek jogosultságot 
az önkormányzatok, ill. a társulások. Ezen források a normatív támogatások kiegészítésével a 
szakmai feladatok magasabb színvonalon történő ellátását célozzák, ezért kiemelten fontos és 
nélkülözhetetlen,  hogy az  egyes  intézményeink aktívan részt  vegyenek  ezen források 
lehívásában: a pályázatok szakmai előkészítésében. 

- Folytatódik a társulási szintű feladatellátás ösztönzése, továbbra is kiegészítő támogatások 
biztosítottak  a  társulási  szintű  feladatellátáshoz,  bár  egyes  normatívák  összegei  itt  is 
csökkennek.

- Változik a fejlesztési támogatások rendszere. 
A decentralizált vis maior támogatására rendelkezésre álló forrás beépítésre került a központi 
keretbe. 
Megszűnnek  azon  hazai  fejlesztési  források,  amelyek  céljai  uniós  forrásból  is 
megvalósulhatnak,  vagy  amelyből  az  EU  által  egyébként  is  kiemelten  kezelt 
kedvezményezettek részesültek támogatásban.
Az  EU-s  támogatással  megvalósuló  önkormányzati  beruházások  önerejének  kétcsatornás 
támogatási  rendszere  átalakul.  Az  önerő  támogatására  a  gyengébb  jövedelmi  helyzetű 
önkormányzatoknál immár a támogatási  intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerő 
Alap pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet.
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Az Új induló – már nem decentralizált – céltámogatások kerete 200 millió forint. Új címzett 
támogatások már nem indulnak, mivel e célok jelentős uniós támogatásban részesülhetnek. 
Sajnos általánosan elmondható és évről, évre tapasztaljuk, hogy a központilag szabályozott 
bevételek – normatív állami támogatások, SZJA átengedés – nem fedezik az önkormányzati 
kötelező feladatok ellátásának költségnövekedését. 

A 2010. évi költségvetési koncepció összeállításánál a következőket vettük figyelembe:

1.  November  hónapban  egyeztetést  folytattunk  az  intézményvezetőkkel  a  személyi 
juttatásokra,  az  energiaköltségekre,  a  bevétel  előirányzatra  vonatkozóan.  A  személyi 
juttatásoknál a tervezéskor a tartósan távol lévő dolgozót helyettesítő bére és járuléka került 
megtervezésre, a különbözetek az irányító szerv költségvetésében céltartalékba kerültek, és 
csak  a  ténylegesen  felmerülő  igény esetén  (távol  lévő  dolgozó  munkába állása)  kerül  az 
intézmény  költségvetésébe  az  előirányzat.  Ilyen  módon  különítettük  el  céltartalékba  a 
várhatóan  nyugdíjba  vonuló  dolgozóknak  járó  eseti  kifizetések  és  kapcsolódó  járulékok 
összegeit is. A túlórákat a tantárgyfelosztások alapján a ténylegesen jelentkező igény szintjén 
szerepeltettük.  A  járulékoknál  figyelembe  vettük  a  tételes  egészségügyi  hozzájárulás 
megszűnését,  és  a járulék csökkenést.  Az energiaköltségeknél  4,9  % emelést  terveztünk a 
várható teljesítési  szinthez viszonyítva,  az  élelmezési  kiadásokat  a  Képviselő-testület  által 
októberben (255/2009. határozat) elfogadott nyersanyagnormák alapján számítottuk. Az ÁFA 
emelkedést, valamint a rehabilitációs hozzájárulás emelkedést figyelembe vettük a kiadások 
tervezésénél.  
2.  Az  intézményi  bevételeket  a  2009.  évi  teljesítési  szinten  kértük  szerepeltetni  a 
költségvetésekben. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinél szintén figyelembe vettük 
a helyi adók tekintetében az idei évi várható teljesítési szintet, de korrigáltuk a világgazdasági 
válság  várható  hatásaival.   A központi  támogatásokat  a  2010.  évi  költségvetési  törvény-
tervezet figyelembe vételével terveztük, azonban ismét felhívjuk a figyelmet, hogy ezek az 
adatok biztosan változni fognak. 
3.  Kértük  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  Igazgatójától  a  kommunális, 
karbantartási  és  takarítási  feladatok  költségigényét  –  mellékeljük  az  előterjesztéshez.  A 
koncepcióban a Vállalat által kért emeléseket  nem építettük be. Azokon a területeken, ahol 
közcélú  foglalkoztatottak  kerülnek  alkalmazásra,  a  rájuk  jutó-,  megigényelhető  központi 
támogatás mértékének jelentkezni kell önkormányzat szinten kiadás csökkenésként az ÖKV 
keretek tekintetében is.
4.  Az intézményvezetőknek és a Közszolgáltató Vállalat  igazgatójának egyeztetéseket kell 
lefolytatni a 2010. évi éves karbantartási igényekről és a rendelkezésre álló keret figyelembe 
vételével  ezek  alapján  a  Közszolgáltató  Vállalat  igazgatója  éves  karbantartási  ütemtervet 
készít.

A bevételek és kiadások jelentősebb elemeit az alábbiakban részletezzük:

Bevételek
(2. és 4. sz. melléklet)

Működési bevételek  676.329 e/Ft
- Intézményi működési bevételek  :   94.138 e/Ft

A bevételek az élelmezést nyújtó intézmény térítési díj
bevételéből, a helyiségek bérbeadásából, tanfolyami
díjak bevételeiből, ill. a Hivatalhoz tartozó szakfeladatoknál a
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a  temető működésével kapcsolatos bevételek, kamatok, 
okmányirodai műk. bevételei, megyei PV. térít. kapcs. bevétel,
valamint a nem lakás célú helyiségek bérleti díja, továbbszámlázott
takarítás, karbantartás.

      -    Önkormányzatok sajátos működési bevétele:  582.191 e/Ft
Helyi adók: 462.000 e/Ft  

- Kommunális adó  :   7.000 e/Ft
A kommunális adóról szóló önkormányzati rendelet 
alapján a vállalkozók az általuk foglalkoztatott létszám
után 2.500,- Ft/fő/év mértékű adót fizetnek.

       -   Idegenforgalmi adó:   5.000 e/Ft
Rendeletünk szerint az adó mértéke 380,- Ft/ fő/ 
vendégéjszaka. 

       -   Iparűzési adó:          450.000 e/Ft
            Helyi iparűzési adóról szóló rendeletünk szerint az
            adó mértéke az adóalap 2 %-a. 
Átengedett központi adók:    118.691 e/Ft

- Személyi jövedelemadó helyben maradó  
része:         118.964  e/Ft

      -    Jövedelem különbség mérséklése: 
         - 45.273 e/Ft

Az önkormányzat az adóerő-képessége alapján kerül
megállapításra. Központi adatok hiányában az előző évi
adatok alapján terveztük (változhat).

       -  Gépjárműadó: 45.000 e/Ft
Az adóbevételt  2009. évi várható teljesítési adatok
alapján terveztük.

Bírságok, pótlékok:     1.000 e/Ft
Talajterhelési díj:              500 e/Ft

Támogatások:   324.970 e/Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Az adatok előzetesek, a költségvetési törvény elfogadásával
változhatnak.
- Normatív hozzájárulások: 226.742 e/Ft
Jogcímét és fajlagos összegét a 4/A melléklet tartalmazza.
A normatíva egyrészt a települési lakosságszámhoz, másrészt
az intézmények által ellátott feladatokhoz kapcsolódó 
feladatmutató alapján tervezhető.
Felhasználása nem kötött, a feladatmutató változásáról a
költségvetési beszámolóban el kell számolni.
- Központosított előirányzatok:    1.712 e/Ft
- Normatív kötött felhasználású támogatás:  96.516 e/Ft
- Költségvetési tv. szerint:   -  e/Ft
- Tervezhető támogatás: 96.516 e/Ft
(rendszeres szociális támogatás, időskorúak járadéka,
lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, megelőlege-
zett gyermektartási díj stb., havonta igényli az önkor-
mányzat és év végén elszámol a felhasználással.)
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Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:    16.450 e/Ft
- Tárgyie. immat. javak ért. (földterület értékesítés)                         600 e/Ft
- Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebev.        15.800 e/Ft
- Önkormányzati lakások értékesítése:             400 e/Ft
- Önkorm.vgyon üzem., koncesszióból szb.      13.000 e/Ft
- Önkormányzati lakótelek értékesítés:             2.400 e/Ft
- Pénzügyi befektetések bevétele:          50 e/Ft
-Osztalék és hozambevétel:                           50 e/Ft
Az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások
osztalék fizetését terveztük az előző évi tényadatok alapján.
Támogatás értékű bevételek  151.185 e/Ft
Támogatás értékű működési bevétel      149.811 e/Ft
Társadalombiztosítási alapból            122.595 e/Ft
A tervezett összeg   becsült adat, mivel az OEP
költségvetését az állami költségvetés elfogadását
követően hagyják jóvá. 
Önkormányzatoktól átvétel:         3.015 e/Ft
A városkörnyéki önkormányzatok ügyeleti ellátásához
hozzájárulás   
Többcélú Kistérségi Társulás munkacsop.    16.650 e/Ft
Többcélú Kistérségi Társulás könyvtári f.      6.990 e/Ft
Elkülönített állami pénzalapból:            561 e/Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel          1.374 e/Ft
Fejezeti kezelésű előirányzattól       1.374 e/Ft 
Véglegesen átvett pénzeszközök      15.656 e/Ft
Működési c. pénze.átv. államháztartáson kívülről             5.667 e/Ft
- EU költségvetésből     3.867 e/Ft
- Vállalkozásoktól          1.800 e/Ft
Felhalmozási c. pénze.átv. államháztartáson kívülről          9.989 e/Ft
- Háztartásoktól          1.000 e/Ft
- EU költségvetésből          8.989 e/Ft
Támogatási kölcsönök visszat. igénybev. 67.000 e/Ft
Működési célú támogatási kölcsön visszat.   67.000 e/Ft

Hitelek  739.958 e/Ft
  - Működési célú hitel (hiány fedezetére): 630.325 e/Ft
  - Felhalmozási célú hitel (hiány fedezetére): 109.633 e/Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 305.861 e/Ft
Működés pénzmaradvány     1.581 e/Ft
Felhalmozási pénzmaradvány             304.280 e/Ft

Kiadások
( 1. és 3. sz. melléklet )

Működési kiadások előirányzata:  1.474.918 e/Ft
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A költségvetés 64,2 %-a (tartalék előirányzata (79.731 e/Ft) és a működési hitel törlesztése 
(260.000 e/Ft) és kamata (28.500 e/Ft)  nélkül)

Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzata: 417.990 e/Ft

- Munkaadót terhelő járulék:             110.175 e/Ft

- Dologi kiadás:             406.224 e/Ft

- Ellátottak pénzbeni juttatása:    1.114 e/Ft

- Spec. célú támogatás:                       539.415 e/Ft
Itt tervezzük a Társulás által fenntartott önkormányzati alapítású intézmények támogatását is 
(a kiadások normatív támogatással és saját bevétellel nem fedezett része): 353.451 e/Ft.
Továbbá itt kerülnek tervezésre az önkormányzat által nyújtott támogatások: Pannon Kapu, 
Bölcsőde, stb.

Jelentősebb önkormányzati támogatások:
- Sportegyesületek tám.(versenysport)  2.600 e/Ft
- Körmendi Tűzoltóság tám.     1.000 e/Ft
- Bölcsődei Alapítvány tám.   20.015 e/Ft
- Pannon Kapu K. Egyesület   28.294 e/Ft.

- Tartalék: 130.512 e/Ft
- Általános tartalék:                                     3.500 e/Ft
Polgármesteri keret 500 e/Ft
Katasztrófa alap          1.000 e/Ft
Általános tartalék          2.000 e/Ft
- Céltartalék:   127.012 e/Ft
Működési céltartalék:        76.231 e/Ft
Normatív hozzájárulás
- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.           1.400 e/Ft
- Általános hj. tankönyvell. 519 e/Ft
Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret         1.000 e/Ft
Pedagógus, Semmelweis, köz-
tisztviselői nap 300 e/Ft
Pályázati alap működési          1.000 e/Ft
Intézményi karbantartások
(50 e/Ft feletti jav.)          2.400 e/Ft
TISZK műk. ktg.          1.500 e/Ft
Környezetvédelmi Alap          1.000 e/Ft
Közcélú fogl. dologi kiadásokra          1.400 e/Ft
Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program
 /utófinanszírozott pályázat/       14.544 e/Ft
Pannon K.K.E. idegenforg. marketink
költségek         1.000 e/Ft
Gondozási szükséglet /Társ.kifiz./            168 e/Ft
Gotthárd-Therm F és Iforg.Sz.Kft tám.      50.000 e/Ft
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Fejlesztési céltartalék:                  50.781 e/Ft
Pályázati alap 
- Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program
 /utófinanszírozott pályázat/        6.806 e/Ft
Városi Gondozási Központ akadálymentesítés    2.647 e/Ft
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés             2.647 e/Ft
Sztg. Városközponti Liget fejlesztés                    5.556 e/Ft
Városközpont funkcióbővítés megújítás            15.000 e/Ft
Eü. intézmények korszerűsítése        5.000 e/Ft
Játszóterek szabványosítása        2.500 e/Ft
Farkasfa kultúrház felúj. Áfa önrész           625 e/Ft
Út-, híd felújítási céltartalék                10.000 e/Ft

         

Beruházások, felújítások  kiadásai: 403.479 e/Ft
A költségvetés 17,6 %-a (a tartalék előirányzata nélkül).
A  koncepció  3.  sz.  mellékletében  soroltuk  fel  a  fejlesztési,  beruházási  feladatokat, 
hiteltörlesztéseket, fizetendő kamatokat.

Az egyes intézmények előirányzatainak alakulását a 2009. évi költségvetés és a 2010. évi 
költségvetési  koncepcióhoz  szolgáltatott  adatok  alapján  a  következőkben  összegezzük 
(megjegyezzük,  hogy  az  intézményi  költségvetések  nagyrészt  az  intézményvezetők  által 
benyújtott  költségvetési  tervezetek  szerint  kerültek  a  Képviselő-testület  elé,  azokban 
egyenlőre minimális csökkentéseket eszközöltünk az egyeztetések során):

1./ Kizárólag Önkormányzati fenntartású intézmények:

III. Béla Szakképző Iskola

Év Személyi 
jutt.

Madót. 
t. jár.

Dologi 
kiadás

Ellátottak 
pbeli. J.

Spec.c. 
tám.

Kiadás 
össz.

Saját 
bevét.

Törv.sz. 
Közp. t.

Tényl. 
Közp.t.

Önkorm. 
tám.

2009. 
ktgvet. 128.047 40.248 36.828 1.225 126 206.474 23.572 144.902 144.902 38.000

2010. 
koncp. 141.589 37.155 55.208 1.114 126 235.192 23.296 141.245 141.245 70.651

Változás 13.542 -3.093 18.380 -111 0 28.718 -276 -3.657 -3.657 32.651

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatások: alapilletmény változás (soros lépés, kategória váltás 5.627 e/Ft), 

osztályfőnöki  pótlék  változás,  jubileumi  jutalom  (2.843  e/Ft),  túlóra  (3.917  e/Ft), 
bejáró dolgozók költségtérítése;

• munkaadót  terhelő  járulékok:  járulék  mértékének  csökkenése,  tételes  EHO 
megszűnése

• dologi  kiadások:  közüzemi  költségek  emelkedése  (7.122  e/Ft),  szakmai  gyakorlati 
anyag  (4.145  e/Ft),  továbbszámlázott  szolg.-k,  ÁFA  emelkedés  (3.217  e/Ft), 
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rehabilitációs hozzájárulás emelkedés (1.926 e/Ft), kifizetői adó (1.059 e/Ft), számlás 
oktatói díjak;

Az intézmény összkiadás szintje a 2009. évi elfogadott költségvetéshez képest 28.718 e/Ft 
emelkedést mutat. Az önkormányzati támogatás 32.651 e/Ft-tal növekedett koncepció szintjén 
a 2009. évi jóváhagyott költségvetéshez képest, ami 70.651 e/Ft-ot mutat. 

Polgármesteri Hivatal

Év Személy
i jutt.

Madót. 
t. jár.

Dologi 
kiadás

Spec.c. 
tám.

Kiadás 
össz.

Saját 
bevét.

Törv.sz. 
Közp. t.

Tényl. 
Közp.t.

Önkor
m. tám.

2009. 
ktgvet. 184.332 67.172 236.942 166.011 654.457 57.600 184.110 171.277 419.722

2010. 
koncp. 186.636 50.025 262.188 185.838 684.687 49.325 178.979 135.506 499.856

Vált. 2.304 -17.147 25.246 19.827 30.230 -8.275 -5.131 -35.771 80.134

Speciális a Polgármesteri Hivatal költségvetése, mivel mint az a T. Képviselő-testület előtt is 
ismert az egész Önkormányzatot érintő kiadások is itt kerülnek megtervezésre (pl. különböző 
támogatások  (Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület,  Tótágas  Közalapítvány  Bölcsőde,  stb.), 
városi  kommunális  feladatok  finanszírozása,  önkormányzati  vagyonbiztosítás,  képviselői 
tiszteletdíjak, közvilágítás, szociális segélyek, stb.). 

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatások: 2009. évi soros lépések áthúzódó hatása, 2010. évi soros lépések, 

jubileumi jutalomra jogosultak számának növekedése
• munkaadót  terhelő  járulékok:  járulék  mértékének  csökkenése,  tételes  EHO 

megszűnése
• dologi  kiadások:  ÁFA  emelkedés,  közüzemi  díjak  esetében  4,9  %-os  infláció 

beépítése,  ezek alapján jelentősebb változások közvilágítás 3.500 e/Ft,  köztisztaság 
6.664 e/Ft (Regionális hulladékgazd. Önkormányzati Társulás tagdíj 5.800 e/Ft, ÖKV 
keretemelés 564 e/Ft, Rábafüzes-, Jakabháza illegális hulladéklerakás megszüntetésére 
konténer elhelyezés 300 e/Ft), közutak fenntartása 8.388 e/Ft (keretemelés 4.000 e/Ft, 
áthúzódó  út  helyreállítás  árvíz  miatt  4.388  e/Ft),  parkfenntartás  1.500  e/Ft  (eseti 
jellegű kaszálás 1.000 e/Ft, ÖKV keret emelés 500 e/Ft), Polgármesteri Hivatal 5.927 
e/Ft (rehabilitációs hozzájárulás 2.300 e/Ft, cégautó adó emelkedés 264 e/Ft, közüzemi 
díjak infláció és áfa változás 3.364 e/Ft);

• spec.  célú  támogatások:  jelentősebb  változások  -  szociális  ellátások  20.724  e/Ft, 
Pannon Kapu Kulturális Egyesület támogatásának emelkedése 1.322 e/Ft, Karácsony 
határok nélkül – 1.000 e/Ft, közművelődési klubok támogatása dologi kiadások között 
tervezve  –  2.600  e/Ft,  Horgász  Egyesület  támogatása  dologi  kiadások  helyett 
támogatásként tervezve 1.500 e/Ft.

A  Polgármesteri  Hivatal  cím  alatt  szereplő  kiadások  összességében  30.230  e/Ft-tal 
növekedtek. A saját bevételek csökkenését a 2009. évben értékesített üzlethelyiségek bérleti 
díj  kiesése  eredményezi.  A  bevételi  oldalon  a  törvény  szerinti  központi  támogatások 
csökkenése 5.131 e/Ft, azonban az adóerő-képesség miatti elvonás következtében 35.771 e/Ft 
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normatívát nem kap meg az önkormányzat ezekhez a feladatokhoz kapcsolódóan,  ill. maguk 
a  normatívák  is  csökkentek,  ezért  is  emelkedett  a  Polgármesteri  Hivatal  címen  ilyen 
mértékben az önkormányzati támogatás összege.

Az előterjesztéshez tájékoztatásul mellékeljük az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat által 
megküldött keretigényeket is.

Rendelőintézet:

Év Személyi 
jutt.

Madót.   t. 
jár.

Dologi 
kiadás

Kiadás 
össz.

Saját bevét. TB finansz. Önkorm. 
tám.

2009. 
ktgvet. 89.678 28.279 58.892 176.849 22.479 133.805 20.565

2010. 
koncp. 73.235 18.729 77.752 169.716 24.332 122.595 22.789

Változás -16.443 -9.550 18.860 -7.311 1.853 -11.210 2.224

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatások: háziorvosi alapellátásban a közalkalmazotti (háziorvosi) státusz 

megszűnése,  a  nyugdíjba  vonult  dolgozó  helyett  fiatalabb  dolgozó  felvétele,  egy 
szakorvos megbízásának megszűnése

• munkaadót  terhelő  járulékok:  járulék  mértékének  csökkenése,  tételes  EHO 
megszűnése

• dologi  kiadások:  jelentősebbek  -  közüzemi  díjak  emelkedése  a  4,9  %  infláció 
figyelembe  vételével,  vásárolt  közszolgáltatások  (12.246  e/Ft  közalkalmazott-,  és 
megbízási  díjas  orvosok helyett  vállalkozó orvosok),  ÁFA emelkedés  (1.546 e/Ft), 
rehabilitációs hozzájárulás (864 e/Ft) és kifizetői adó növekedés, gyógyszer költségek 
emelkedése (3.034 e/Ft).

• bevételeknél jelentősen csökkent a TB finanszírozás – tervezett csökkenés 11.210 e/Ft.
A  fentiekben  látható,  hogy  az  intézmény  kiadási  szintje  a  2009.  évi  elfogadott 
költségvetéshez képest 7.311 e/Ft-tal csökkent. Az önkormányzati támogatás növekedést 
(2.224 e/Ft) a TB finanszírozás jelentős csökkenése eredményezi.

Móra Ferenc Városi Könyvtár:

Év Személyi 
jutt.

Madót.  t. 
jár.

Dologi 
kiadás

Kiadás 
össz.

Saját 
bevét.

Törv.sz. 
Közp. t.

Tényl. 
Közp.t.

Önkorm. 
tám.

2009. 
ktgvet. 16.522 5.325 10.050 31.897 7.623 4.975 4.194 20.080
2010. 
koncp. 16.530 4.266 11.076 31.872 8.390 2.827 1.027 22.455

Változás 8 -1.059 1.026 -25 767 -2.148 -3.167 2.375
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Az egyes előirányzatok változásának okai:
• munkaadót  terhelő  járulékok:  járulék  mértékének  csökkenése,  tételes  EHO 

megszűnése
• dologi  kiadások:  jelentősebbek  -  közüzemi  díjak  emelkedése  a  4,9  %  infláció 

figyelembe vételével, ÁFA emelkedés.
Az intézmény  kiadási  szintje  a  2009.  évi  elfogadott  költségvetéshez  képest  25 e/Ft-tal 
alacsonyabb, azonban a központi források csökkenése miatt 2.375 e/Ft önkormányzati 
támogatás növekedés szerepel a koncepcióban.

2./  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott 
intézmények:

Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Év Szem. 
jutt.

Madót. 
t. jár.

Dologi 
kiadás

Ellátk. 
p. j.

Spec.c. 
tám.

Kiad. 
össz.

Saját 
bevét.

Közpi 
tám.

Kieg. 
Norm.

Fej.től 
átv.pe.

Önkm. 
tám.

2009. 
ktgv. 280.864 89.034 127.589 3.120 460 501.067 51.897 261.015 30.759 5.000 152.396

2010. 
konc. 288.630 75.922 145.150 2.931 460 513.093 47.686 219.065 29.236 - 215.815

Vált. 7.766 -13.112 17.561 -189 0 12.026 -4.211 -41.950 -1.523 -5.000 63.419

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatások: végkielégítés (1.590 e/Ft), jubileumi jutalom (1.030 e/Ft), túlóra 

(5.857 e/Ft), bejáró dolgozók költségtérítése, szabadságmegváltás, szabadság idejére 
járó bér; 

• munkaadót  terhelő  járulékok:  járulék  mértékének  csökkenése,  tételes  EHO 
megszűnése

• dologi  kiadások:  közüzemi  költségek  emelkedése  (6.616  e/Ft),  továbbszámlázott 
szolg.-k, ÁFA emelkedés (5.225 e/Ft),  rehabilitációs hozzájárulás emelkedés (2.250 
e/Ft), kifizetői adó (2.580 e/Ft);

Az intézménynél 2009. évben 3 fővel csökkent az engedélyezett pedagógus létszám, az ezzel 
járó megtakarítás nem látható a személyi juttatások alakulásában. 
A tartalékba helyezett összeg 5.469 e/Ft, ami egy fő pedagógus nyugdíjazása miatt felmerülő 
költségeket és két fő GYES-en lévő pedagógus szabadságmegváltásának várható összegét, 
valamint  közlekedési  költségtérítést  tartalmaz.  (A  tartalékból  az  előirányzat  csak  a 
ténylegesen felmerülő igény esetén kerül  az intézmény költségvetésébe,  ellenkező esetben 
zárolásra fog kerülni, csökkentve a szentgotthárdi önkormányzat Társulási támogatását.) 
Az intézmény összkiadás szintje 12.026 e/Ft-tal  emelkedett,  mind a  saját  bevételek,  mind 
pedig  a  központi  támogatások csökkenése  miatt  az  önkormányzati  támogatás  63.419 e/Ft 
emelkedést mutat.

Városi Óvoda

Év Személyi Madót. Dologi Kiadás Saját Közpi Kieg. Fej.től Önkm. 
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jutt. t. jár. kiadás össz. bevét. tám. Norm. átv.pe. tám.
2009. 
ktgv. 88.584 27.952 42.045 158.581 18.149 65.564 2.126 - 72.742

2010. 
konc. 88.694 23.079 54.153 165.926 22.861 52.371 4.355 - 86.339

Vált. 110 -4.873 12.108 7.345 4.712 -13.193 2.229 - 13.597

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatás: dajkák műszakpótléka
• munkaadót  terhelő  járulékok:  járulék  mértékének  csökkenése,  tételes  EHO 

megszűnése
• dologi  kiadások:  vásárolt  élelmezés  növekedése  (mennyiségi  is)  (4.611  e/Ft), 

közüzemi  költségek  emelkedése  (1.246  e/Ft),  továbbszámlázott  szolg.-k,  ÁFA 
emelkedés (2.865 e/Ft), rehabilitációs hozzájárulás emelkedés (1.056 e/Ft), kifizetői 
adó (876 e/Ft);

• saját  bevétel  emelkedés:  ÁFA  visszatérülés,  továbbszámlázott  szolgáltatások 
eredményezik;

Az intézmény működési kiadási a 2009. évi elfogadott költségvetéshez képest 7.345 e/Ft-tal 
emelkedtek, a bevételi oldal (saját bevétel és központi támogatás) 6.252 e/Ft-tal csökkent, így 
az  intézmény  tervezett  költségvetése  13.597  e/Ft  önkormányzati  támogatás  növekedést 
tartalmaz.

Városi Gondozási Központ

Év Személyi 
jutt.

Madót. 
t. jár.

Dologi 
kiadás

Kiadás 
össz.

Saját 
bevét.

Közpi 
tám.

Kieg. 
Norm.

Fej.től 
átv.pe.

Önkm. 
tám.

2009. 
ktgv.

61.457 19.553 53.013 134.023 29.708 38.370 10.355 15.500 40.090

2010. 
konc. 56.090 14.765 60.144 130.999 31.114 33.217 6.240 17.240 41.953

Vált. -5.367 -4.788 7.131 -3.024 1.406 -5.153 -4.115 1.740 1.863

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatás: a csökkenést a Gondozóház 2009. július 1-től történt megszűnése 

miatti 7 fő létszámcsökkenés eredményezi
• munkaadót terhelő járulékok: létszámcsökkenés Gondozóház megszűnés miatt, járulék 

mértékének csökkenése, tételes EHO megszűnése
• dologi  kiadások:  vásárolt  élelmezés  kiadásainak  növekedése  (2.141  e/Ft),  ÁFA 

emelkedés  (2.230  e/Ft),  rehabilitációs  hozzájárulás  emelkedés,  kifizetői  adó 
növekedés;

• saját bevétel emelkedés: ÁFA visszatérülés eredményezi;
A Gondozási Központ kiadás szintje bár csökkent, de a központi  támogatások csökkenése 
mégis önkormányzati támogatás növekedést eredményez. A Gondozóház 2009. július 1-től 
történt  megszűnése  a  kiadási  szint  csökkenésben  nem  látható,  ezt  azzal  indokolta  az 
intézményvezető, hogy az épület költségei továbbra is jelentkeznek, irodaként működik négy 
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szakfeladat  (jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  házi  segítségnyújtás  kistérség,  támogató 
szolgálat, közösségi pszichiátria) tekintetében.
A normatív központi támogatás csökkenést a megszűnt Gondozóház miatti normatíva kiesés 
(ami egyébként a saját bevételnél is csökkentette annak növekményét), valamint a támogató 
szolgálat  szakfeladat  nem normatív  támogatásból,  hanem fejezettől  átvett  pénzeszközként 
történő változása  is  jelenti.  A támogató szolgálat  esetén egyébként  egyenlőre  a  2009.  évi 
normatív támogatás mértékével számoltunk - mint fejezettől átvett pénzeszköz -, amelyre már 
az előminősítési pályázatot benyújtottuk a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. Ennek 
összege is (1.740 e/Ft) valószínűleg változni fog. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Év Személyi 
jutt.

Madót. 
t. jár.

Dologi 
kiadás

Kiadás 
össz.

Saját 
bevét.

Közpi 
tám.

Kieg. 
Norm.

Fej.től 
átv.pe.

Önkm. 
tám.

2009. 
ktgv. 15.180 4.594 2.725 22.499 190 11.882 9.101 - 1.326

2010. 
konc. 14.236 3.816 2.674 20.726 100 11.817 7.752 - 627

Vált. -944 -778 -51 -1.733 -90 -65 -1.349 - -699

Az  intézmény  kiadásinak  csökkenése  a  központi  támogatás  csökkenést  kompenzálja.  A 
tartalékba helyezett összeg 1.289 e/Ft, ami a GYES-en lévő dolgozó munkába állása esetén 
felmerülő többletkiadásokat  tartalmazza (tehát,  ha év közben a dolgozó munkába áll  ezen 
költségek jelentkezni fognak az intézménynél).

A Tótágas Közalapítvány – Bölcsőde, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetéssel 
kapcsolatos igényeit az előterjesztéshez mellékeljük. 

Összegezve az eddigieket a következőket mondhatjuk el az előttünk álló 2010. évről:

Mint, ahogy azt korábban említettük egyeztetést folyatattunk az egyes intézményvezetőkkel a 
2010.  évi  költségvetési  koncepció  előkészítése  során.  Az  előterjesztés  az  egyeztetett 
költségvetések  alapján  készült,  azonban  elismerve  az  intézmények  által  benyújtott 
költségvetési  tervezeteket  a  jövő  évi  költségvetés  összeállítása  során  a  következőket  kell 
figyelembe vennünk:

• Bevételi forrásaink jelentősen csökkennek, ill. mértékük bizonytalan,
• Önkormányzati tartalékokkal nem rendelkezünk,
• Hitelfelvételi lehetőségünk korlátozott,
• A vállalt kötelezettségeinket teljesíteni kell.

A  központi  források  –  ismételten  hangsúlyozzuk  –  a  költségvetési  törvénytervezetben 
foglaltak szerint számítva - az önkormányzat esetén mintegy 22.965 e/Ft, a Társulás esetében 
mintegy  60.985 e/Ft csökkenést jelentenek az előző évi szinthez képest. 
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A 2008. év végén kirobbant gazdasági válság 2009. évi hatásai a helyi adók tekintetében a 
2010. májusi adóbevallásokban fogják a tényleges hatásait jelezni, ami miatt saját bevételeink 
tervezésénél igen óvatosan lehet csak prognosztizálni azok mértékét.  
Mivel  az  Önkormányzat  költségvetésének  bevételi  oldalán  jelentős  csökkenés  várható  a 
költségvetési  törvény  elfogadását  követően  is,  fontosnak  tartjuk  egyrészt  a  kiadási  oldal 
felülvizsgálatát, másrészt további bevételi lehetőségek feltárását.

Az intézmények esetében a kiadások csökkentésére az intézményvezetőktől olyan megoldási 
változatokat kell  kérni,  amelyekben  azt  mutatják  be,  hogy  egy csökkentett  finanszírozás 
mellett  milyen  feladatokat,  milyen  feltételekkel,  módon  tudnak  ellátni,  tehát  a 
költségcsökkentésre maguk tegyék meg a javaslatot, hiszen az intézményvezetők azok, akik a 
feladatellátás  szakmai  feltételeivel,  követelményeivel  maximálisan  tisztában  vannak.  Az 
önkormányzat  részéről  egy  finanszírozási  plafon  megadása  mindenképpen  célszerű, 
természetesen  figyelembe véve  az  egyes  intézmények  benyújtott  költségvetési  tervezeteit, 
azok tartalmát, az ellátandó feladatokat, az ellátotti kört, vagyis nem célszerű, és nem is lehet 
„elvágólag” csökkenteni a költségvetéseket.  

A Társulási  intézmények  esetében  a  koncepcióban  szereplő  353.451  e/Ft  önkormányzati 
támogatás  összegét  csökkenteni  kell,  ekkora  mértékű  támogatás  nem  finanszírozható.  Az 
Önkormányzat  működőképességének  fenntartása  érdekében  szükséges  e  tekintetben 
döntést hoznia a Képviselő-testületnek!

A 2010. évi koncepcióban a Tótágas Közalapítvány (Bölcsőde üzemeltetése) támogatását a 
2009.  évi  szinten  szerepeltettük,  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  (közművelődési 
feladatok ellátása) támogatását a 2009. évhez képes infláció mértékével korrigáltuk, továbbá a 
céltartalékban szerepeltettünk 1.000 e/Ft-ot az idegenforgalmi tevékenysége-, 1.000 e/Ft-ot 
pedig a városi nagyrendezvények finanszírozására. 

A tartalékkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy igen jelentős a 2009. évben hozott döntések 
alapján  a  pályázati  támogatásokhoz nyújtott  önrész  mértéke,  szerepeltettünk a  tartalékban 
egyenlőre 50.000 e/Ft a Gotthárd Therm Kft. működési támogatására (ennek mértékéről és 
jogcíméről a Testületnek dönteni kell).

A költségvetési koncepcióban szereplő 739.958 e/Ft hiányt mindenképpen csökkenteni 
kell! 
A  hiány  összegéből  felhalmozási  hiány:  109.633  e/Ft,  amelyhez  felhalmozási  forrás 
megteremtése  lenne  szükséges.  Sajnos  felhalmozási  bevételként  mindössze  16.450  e/Ft-ot 
tudtunk egyenlőre szerepeltetni a költségvetésben, ami még a kötelezettségeinket sem fedezi. 
Problémát jelent a pályázatok önerejének a finanszírozása is, ezekre ugyanis – ellentétben a 
támogatási részre – rendkívül nehéz hitelforrásokat igénybe venni.
A hiányunkból a működési hiány 630.325 e/Ft, melyből a 2009. évi hiány 193.000 e/Ft, a 
Gotthárd Therm Kft.-nek nyújtott kölcsön összege miatti hiány 67.000 e/Ft. Felhívom a T. 
Képviselő-testület  figyelmét,  hogy  a  67.000  e/Ft  kölcsön  megtérülését  bevételi  oldalon  a 
2010. évi koncepcióban szerepeltettük, mivel a kölcsön lejárata 2010. június 30. Amennyiben 
ezt a bevételt nem tudjuk realizálni  a működési hiányunkat ez növelni fogja. A működési 
hiányunkat növeli továbbá a Szlovén – Magyar Interreg pályázat (Mental Health) 2010. évi 
kiadásai 14.544 e/Ft-tal (önrész és támogatás), mivel a támogatás megtérülése csak 2011.-ben 
várható (megjegyezzük, hogy felhalmozási oldalon is jelentkezik 6.806 e/Ft ezen a jogcímen).
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Pozitívumként kell megjegyeznünk, hogy az Arany János Általános Iskola villamoshálózat 
felújítás  hitelén  kívül  –  természetesen  a  folyószámlahitelt  nem  számítva  –  hitellel  az 
önkormányzat nem rendelkezik. 
Nem  szabad  azonban  figyelmen  kívül  hagyni  a  kezességvállalások  miatti  esetlegesen 
felmerülő fizetési kötelezettségeket!

Az  elmúlt   években  hiába  tettünk  meg  mindent  a  hatékony  működés  érdekében,  hiába 
működtetjük sok száz millió forinttal kevesebből a várost, mint hét évvel ezelőtt. Most sem 
dőlhetünk hátra, sőt még csak nyugodtan sem tervezhetünk. 
Tudomásul  kell  vennünk,  hogy  amennyiben  nem találunk megoldást,  az 
előző, kritikus évekhez képest ,önhibánkon kívül akár rendkívüli helyzetet 
is hozhat a 2010. év!

E  rendkívül  nehéz  időszakban  csak  a  probléma  megértésével,  összefogással,  és  szigorú 
menetrend  szerint  végrehajtott  költség,  és  feladatcsökkentéssel  tudunk  urrá  lenni  a 
válsághelyzeten.
Ezért  kérem  a  Tisztelt  Képviselő  Testületet  ,és  intézményvezetőinket,  hogy  a  határozati 
javaslatban szereplő maximum felső keretek megállapításának szükségességét fogadják el, és 
a kereten belüli működés feltételeinek kidolgozását már jelen előterjesztés olvasását követően 
szíveskedjenek elkezdeni!
  Kérem a T. Képviselő-testületet  az előterjesztést  megtárgyalni,  a 2010 évi  költségvetési 
koncepciót megvitatni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett költségvetési 
koncepciót  tárgyalási  alapként  elfogadja,  a  további  részletes  tárgyalásra  a  2010.  évi 
költségvetési törvény elfogadása után kerül sor. 
A 2010.  évi  költségvetésben  a  bevételekre,  az  intézmények  és  szakfeladatok  működési 
előirányzatára, a beruházásokra és a hiány csökkentésére a következő javaslatot teszi: 

a.)  A Képviselő-testület  a  2010.  évi  költségvetésben  a  bevételek  növelésére  a  következő 
javaslatot teszi: …………………

b.a.)  A Képviselő-testület  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  által  fenntartott,  ill.  az 
Önkormányzat  által  finanszírozott  intézmények  tekintetében  a  következő  maximális 
finanszírozási összegeket tudja biztosítani. 
III. Béla Szakképző Iskola .......... e/Ft
Rendelőintézet ……… e/Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár: …. e/Ft
Polgármesteri Hivatal: ……….. e/Ft
SZOI ……… e/Ft
Városi Óvoda ……… e/Ft
Városi Gondozási Központ…… e/Ft
Családsegítő és Gyermekj. Sz… e/Ft / 

c.)  A  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  által  fenntartott,  ill.  az  Önkormányzat  által 
finanszírozott  intézmények  tekintetében  a  Képviselő-testület   felkéri  az  egyes 
intézményvezetőket, hogy  a fenti b.)pontban elfogadott maximált önkormányzati támogatás 
esetére a  feladatellátás  módjaira alternatív megoldásokat dolgozzanak ki.
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d.)  A Képviselő-testület  2010.évi  költségvetésben  támogatást  az  önkormányzati  bevételek 
jelentős elmaradása miatt kizárólag:

- a Tótágas Közalapítvány részére …… e/Ft-ot a Bölcsőde működtetésére, 
-  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  részére  …..  e/Ft-ot  a  kulturális  feladatok 
ellátására,
- ……
biztosít.

e.) A Képviselő-testület az intézmények által benyújtott igények fontosságát elismeri,  de a 
költségvetési helyzetre tekintettel  azokat nem támogatja.

Határidő:  testületi döntések átvezetése azonnal, további tárgyalás a költségvetési törvény 
elfogadása után.
Felelős: Polgármester

  

Szentgotthárd, 2009. november 18.

Viniczay Tibor
                      Polgármester
Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2009. november 25-i  ülésére

Tárgy : Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2009. évi Energia-
              racionalizálási programterve teljesítéséről és a 2010. évi Energia-racionalizálási
              programterv javaslata    
  

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!
 
A  Képviselő-testület  2004.  évi   május  27-i  ülésén  fogadta  el  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának 2004 – 2010. közötti időszakra vonatkozó energetikai stratégiai tervét. A 
126/2004. számú határozattal elfogadott  középtávú koncepció alapján évente meghatározásra 
kerültek  a  következő  évre  vonatkozó  önkormányzati  intézmények  energia  racionalizálási 
programtervei. 
 

Előzmények, az energia racionalizálás során eddig megtett lépések:
-  A 304/2004,  82/2005,  258/2005.  sz.  határozatokban  foglaltaknak  megfelelően  létrejött, 
működik   és  a  szükséges  rendszerességgel  ülésezik  az  Energetikai  Bizottság  (Energetikai 
Stratégiai Bizottság) 
-  az  elmúlt  évek  energia  racionalizálási  terveinek  megfelelően  több  intézményünk,  így  a 
Gimnázium,  Játékvár  Óvoda,  Tótágas  Alapítvány  Bölcsőde,  Városi  Könyvtár,  Zeneiskola, 
Széchenyi Ált.  Iskola belső világítási  rendszerének korszerűsítésére kértünk vállalkozóktól 
ajánlatot   melyek a Képviselő-testület elé lettek terjesztve. A korszerűsítések következtében 
cca. 35 – 40 %-al csökkenthető lett volna a villamos energia felhasználás. A beruházásokra 
felvett   10-12  év  futamidejű  hitelek  tőke  és  kamat  törlesztése  a  megtakarításokból  döntő 
mértékben finanszírozható lett volna. Mivel a korszerűsítések a beruházások futamideje alatt 
fizetési  kötelezettségek csökkenésével  nem jártak volna (a  35-40 %-al  csökkenő villamos 
energia számlákhoz hozzá adódtak volna a felvett hitel törlesztésének tőke és kamat terhei) 
ezért jobb pályázati lehetőségre várva, az ajánlatok nem lettek elfogadva.
Ahol ezt a korszerűsítést megléptük jó példaként erre felhozható, az  Arany János Általános 
Iskola, ahol a 2004. évben megvalósult világítás korszerűsítés következtében az intézmény 
villamos energia felhasználása a bázis évhez viszonyítva, a számításoknak megfelelően, 36-39 
%-al csökkent, így a 10 évre felvett hitel a megtakarításokból finanszírozható.

A 2009. évi energia racionalizálási programterv teljesítése :
-  A  Képviselő-testület  271/2008.  számú  határozatával  fogadta  el  a  2008.  évi  energia-
racionalizálási  programterv  teljesítéséről  készített  beszámolót  és  a  2009.  évi  energia-
racionalizálási programtervet.

-  A  Képviselő-testület  317/2007.számú  határozatának  megfelelően  végezte  munkáját  az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalatnál   2008.  jan.  1-től  vállalkozói  szerződéssel 
alkalmazott önkormányzati energetikus.
Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri hivatalban történő energia felhasználást 
és a racionalizálási munkákat irányító városi energetikus folyamatosan figyelemmel kísérte az 
önkormányzatunk  részére  kedvező  energetikai  pályázatokat,  továbbá  az  intézményeknél 
ellenőrizte  az  energia  felhasználást,  elemezte  az  energia  számlákat,  irányította  a  kisebb 
volumenű,  főleg  szabályozástechnikai  beruházásokat  és  a  Közszolgáltató  Vállalat  által 
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üzemeltetett  intézmények  (Gimnázium,  Szakorvosi  rendelő,  Kollégium)  fűtéstechnikai 
karbantartási munkáit. 
A  RÉGIÓHŐ  kft  Felügyelő  Bizottsága  tagjaként,  kezdeményezte  a  szentgotthárdi 
intézményekben megvalósított, energia megtakarítást eredményező  fejlesztési munkákat.  
Tevékenységéről negyedévenként rendszeresen tájékoztatta a Képviselő-testületet.
A munkája következtében keletkező költség csökkenésekről, megtakarításokról  a 2009. évi 
összes szolgáltatói (EON-ÉDÁSZ Zrt, ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt, Vasivíz Zrt) számla kézhezvétele 
után , a 2010. januári testületi ülésre készít beszámolót. 

-  A  villamos  energiai  és  a  földgáz  szabadpiaci  vásárlási  lehetőségeit  folyamatosan 
figyelemmel  kísértük,  energia  kereskedők  ajánlatait  összevetve  megállapítottuk,  hogy 
számunkra  ajánlott  árkedvezmények  illetve  díjrendszerek  kockázatai  egyelőre  még  nem 
állnak arányban az esetleges költségcsökkenéssel. A jelenlegi  törvényi szabályozás  szerint 
csak az igazán  nagyfogyasztók tudnak a szabadpiacról, energia kereskedőktől vásárolva  3 – 
5  %-os  árcsökkenést  elérni.  A 2009.  évi  energia  felhasználásunk  nagyságrendje  alapján 
önkormányzatunk nem tartozik a nagyfogyasztók közé ezért a kistérség önkormányzataival és 
más nagyfogyasztókkal összefogva lehetnénk csak eredményesek a szabadpiacon. Meg kell 
említeni,  hogy  a  részben  önkormányzatunk  tulajdonában  levő  RÉGIÓHŐ  kft  az  általa 
felhasznált földgázt jelenleg is a szabadpiacról  szerzi be.  
Az  energia vásárlásnak – a szigorúbb fogyasztási, főleg menetrendi kötöttségek miatt, piaci, 
pénzügyi kockázatai is vannak. 

-  Intézményeink közül a  legtöbbre ráférne a világítás korszerűsítése.  Különösen ilyenek a 
tulajdonunkat képező ingatlanokban működő  Játékvár Óvoda, a Bölcsőde, a Széchenyi Ált. 
Iskola, III. Béla Szakképző Iskola, Vörösmarty M. Gimnázium. Itt a belső világítási hálózat 
korszerűsítésére  újabb  pályázatot  kiírására  nem  került  sor.  A ”Szemünk  fénye”  energia 
racionalizálási  program adta  lehetőségekkel  –  a  számunkra  nem igazán  előnyös  feltételei 
miatt -  nem kívántunk élni.

Viszont  a  „Bölcsődék  és  közoktatási  intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,  valamint 
közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos költségvetési támogatás” (8/2009.ÖM.) sikeres 
kistérségi pályázat keretében a Játékvár óvodában és az Arany János általános iskolában – a 
program  részeként  –  jelentős  energetikai  korszerűsítések  történnek.  Az  Óvodában  4  db 
foglalkoztató  és  3  db  vizesblokk  nyílászárói  hőszigetelt  ablakokra  lesznek  cserélve, 
termosztatikus  radiátorszelepekkel  ellátott  lapradiátorok  beépítésére  és  a  nevezett 
helyiségekben energiatakarékos világítótestek felszerelésére kerül sor. Az Arany János iskola 
épületében az elöregedett hőleadók helyett 155 db, termosztatikus radiátorszeleppel felszerelt 
lapradiátor kerül felszerelésre.

- A Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett fűtési rendszerek közül a Vörösmarty M. Gim- 
názium,  III. Béla Szakképző Iskola  Kollégiuma esetében - megfelelő pályázati lehetőségek 
illetve  forrás/önrész  hiányában  csak  a  fűtésszabályozók    újraszabályozására  került  sor. 
Művelődés Háza tönkrement kazánjának a cseréje és a fűtési  rendszerének gazdaságosabb 
fűtést  eredményező átszerelése  a  városi  energetikus  személyes  közreműködésével  valósult 
meg.  
A Zeneiskola rossz hatásfokkal, megbízhatatlanul működő gázkazánjainak indokolt cseréjét és 
a szükséges kéményépítést forrás hiányában (cca. 1.5 MFt) nem tudtuk megvalósítani, ezért 
az intézményt - önálló hőmennyiségmérő és szabályozó közbeiktatásával - a városi távfűtési 
rendszerre  kapcsoltattuk.  A  rácsatlakozást  indokolja  még,  hogy  ez  évben  jelentős 
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magánfogyasztó vált le a távfűtési rendszerről, emiatt a többi fogyasztó alapdíja számításaink 
szerint 2 %-al emelkedett volna. A városi energetikussal közösen végzett előzetes gazdasági 
számítások szerint (az épület légköbméteréből az elfogyasztott földgáz mennyiségéből, annak 
energiatartalmából,  a  tűzeléstechnikai  hatásfokból,  jelenlegi  gázárakból,  távhődíjakból 
kiindulva)  a  Zeneiskola  fűtési  költsége  cca  500-600  eFt-al  növekedni  fog,  amit  részben 
kompenzál a többi önkormányzati intézménynél elmaradó 2 % -os alapdíj  növekedés és a 
szükséges beruházási költség elmaradása. Tovább javíthat a helyzeten, ha a távfűtés ÁFÁ-ját 
a tervezett módon 5 %-ra csökkentik. 

Részletes fűtési költség  számítás :

2008.  évben Szentgotthárdon a  távhőellátásba  bekapcsolt  495 db lakás  és  66 db  közületi 
fogyasztó összlégtérfogata 161.867 lm3 ( lakosság 70.129 lm3, közület 91.738 lm3, ebből 
önkormányzati 74.314 lm3) volt. 2009. évben ebből 3.109 lm3 közületi fogyasztó vált ki. A 
lecsökkent összlégtérfogat miatt az egységes lakossági és közületi alapdíj 276,- Ft/lm3/év  + 
18 % ÁFA, összesen 325,7 Ft/lm3/év – ről  bruttó 332,2 Ft/lm3/évre módosult volna. Ebben 
az  esetben  a  lakossági  alapdíj  összesen  455.839,- Ft-al,  az  önkormányzati  alapdíj  pedig 
483.041,- Ft-al növekedett volna. 
A Zeneiskola távhőellátó  rendszerre  kapcsolásával  a  városi  rendszer összlégtérfogata csak 
1.455 lm3-el csökkent ezért az egységes alapdíjak bruttó 332,2 Ft/lm3/év  helyett csak 328,7 
Ft/lm3/év  –  re  növekednek.  A kisebb  mértékű  változás  miatt  a  lakosság  terhei  „csak” 
209.073,- Ft/év  mértékben  az  önkormányzaté  pedig  „csak”  222.942 Ft/év  mértékben 
növekednek. 
Tekintve, hogy  az egyedi gázfűtéshez viszonyítva a távfűtés drágább, így a Zeneiskola fűtési 
költsége  bruttó  544.307,-  Ft-al  növekedni  fog  2010.  évben.  Ha  azonban  a  Zeneiskola 
elodázhatatlan kazáncseréjének, kéményépítésének beruházási, amortizációs és karbantartási 
költségeivel is számolunk, akkor ez  jelentős, milliós nagyságú forrást igényelt volna.  
A fentiekből  megállapítható,  hogy a  Zeneiskola  távhőrendszerre  kapcsolásával  a  lakosság 
évente  245.452,-  Ft  –al  míg  intézményeink  256.383,-  Ft –  al  kevesebb  alapdíjat  fognak 
fizetni,  mint  rákötése  nélkül.  Miután  a  távhőszolgáltatás  általános  forgalmi  adója  az 
előrejelzések szerint csökkenni fog, így ez még további megtakarítást eredményez. 

- A RÉGIÓHŐ kft által működtetett hőközpontokban ( Arany J. Ált.  Iskola, Játékvár Óvoda, 
Tótágas  Alapítvány   Bölcsőde,  III.  Béla  Szakképző  Iskola,  Rákóczi  u-i  Orvosi  Rendelő, 
Polgármesteri Hivatal)  csak kismértékű korszerűsítésekre került sor, a fűtőköri szabályozás 
kiépítése, felhasználói oldalon  újabb fűtési körök létrehozása, termosztatikus radiátorszelepek 
felszerelése forrás hiányában nem került sor.  

A Polgármesteri hivatal épületében - szintén  forrás hiányában – nem folytatódott a 2006. 
évben  elkezdett,  elhasználódott  radiátor  szelepek  cseréje  korszerű  termosztatikus  radiátor 
szelepekre. Pedig – mint ismert - az épületek belső hőmérsékletének 1 ° C –os  (pl. 23 °C –ról 
22 °C – ra) csökkentése a hőenergia és vele együtt a fűtési költségek cca. 6 %-os csökkenését 
vonja maga után. Ez csak a hivatal épülete esetében évi  bruttó   450,- eFt-ot is jelenthetne. 
Szintén  forrás,  illetve  pályázati  lehetőség  hiányában  továbbra  sem  valósult  meg  az 
önkormányzati intézmények nyílászáróinak utólagos résszigetelése.

A  lehetséges jövőbeni irányok:
- Az energiapiac EU normatívák miatti megnyitása és a közüzemi tarifák háttérbe szorulása 
következtében 2010.  évben  az  energia  árak  további   emelése  várható.  Tekintve,  hogy az 
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önkormányzati  intézmények  jelentős  energia  felhasználók,  az  áremelkedések 
önkormányzatunkat jelentős, akár 6.000,- 8.000,- eFt többletkiadásra is kényszerítheti. 

- A jövőben minden olyan pályázati lehetőséget meg kell ragadni amibe energiaracionalizálást 
eredményező fejlesztés  beleilleszthető.  Pl.  Városrehabiltációs  pályázat  (NYDOP 3.1.1./A), 
Rendelőintézetek  felújítására  kiírt  pályázat  (NYDOP 5.2.1./A),  Közoktatási  intézmények 
korszerűsítése NYDOP 5.3.1./A pályázati lehetőség kihasználásával.

-  Az  ismert  energetikai  felmérési  tervünk  alapján  megállapítható,  hogy  az  intézmények 
energia költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 %-át a villamos 
energia,  míg  11-16  %-át  a  vízfelhasználás  teszi  ki.  Az  arányokat  figyelembe  véve,  a 
legnagyobb megtakarítást a fűtési - és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával 
lehetne elérni. 
A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hővesztességeinek a csökkentésével, a fűtési körök önálló 
szabályozhatóságával,  épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és  termosztatikus radiátor szelepek 
beépítésével. 

Az épületek  falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os  csökkenését eredményezi, 10-30 év 
megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % hőigény megtakarítás várható, 7-10 év 
megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 10-15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést,  míg a 
termosztatikus radiátor szelepek utólagos beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés 
mellett. 

Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 év alatt megtérül. 
(Pl. a polgármesteri hivatal ablakainak utólagos résszigetelése cca. bruttó 800 eFt-ba kerülne és cca. évi bruttó 
500 eFt megtakarítást eredményezne)  - ismételten megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést 
leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárok hőszigetelésének javításával, résszigetelő 
profilgumi beépítésével, hőközponti, továbbá épület szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus 
radiátorszelepek utólagos beszerelésével lehetne elérni. 

- Sajnálatos, hogy a rendelkezésünkre álló, Energia-racionalizálási programterv alapján készült felmérések, 
tervek, javaslatok (fűtési energiacsökkentés résszigeteléssel, fűtési szekciók kialakításával, szabályozástechnikai 
eszközök beépítésével, intézmények világítási rendszerének korszerűsítése) források hiányában, az elmúlt 
évekhez hasonlóan,  csak kismértékben  és csak más pályázatok részeként valósultak meg. A rövid távon 
költségekkel járó, illetve lényeges költség csökkenésekkel nem hozó, viszont már középtávon is 
megtakarításokat eredményező fejlesztések rendre elutasításával egy  költségmegtakarítási lehetőségről 
mondunk le, ami forrása lehetne egyéb fejlesztéseknek, ugyanakkor a költségvetési kiadásokat is csökkenthetné. 

Az energia racionalizálást lehetővé tevő  beruházások 
elhalasztása, lassú megvalósítása miatt több millió Ft-os 
költségvetési pénz vész el  évente az önkormányzati intézmények rossz, pazarló 
energiafelhasználása miatt. 

Az önkormányzatnak az ismert pénzügyi problémák miatt nincsenek olyan megtakarításai, amelyek ennek 
forrásául szolgálhatnának. A hitelből megvalósuló, és emiatt hosszú megtérülésű energia-racionalizálásokat 
szinte ugyanezen ok miatt nem tudjuk felvállalni. Önerő nélküli állami támogatások jelenthetnének megoldást, 
ilyenekre több országban is van példa, de erre a Magyarországon  jelenleg nincs lehetőség.  
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Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  önkormányzati intézmények   2009. évi Energia-
racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót és az 1.sz. mellékletként csatolt, 2010. év 
végéig szóló,   Energia-racionalizálás programtervet elfogadja. 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 
2009. évi Energia-racionalizálási Programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, 
az  1.sz  mellékletként  csatolt  2010.  évi  Energia-racionalizálás  Programtervet  az  alábbiak 
szerint …………………….…….……………………………javasolja megváltoztatni

Határidő : azonnal
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2009. 11. 17.
                                                          
                                                                                                      Fekete Tamás     
Ellenjegyzem :                                                                         műszaki irodavezető        
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1.sz melléklet

a. Önkormányzati intézmények Energia-racionalizálási Programterv
javaslata 2010. év végéig

1./ A villamos energia és a földgáz szabadpiaci vásárlási lehetőségeit továbbra is figyelemmel  
     kisérve,  az energiakereskedőktől újabb ajánlatotokat kell kérni, ezzel egyidejűleg meg kell 
     kísérelni  az  összefogást  más  hasonló  adottságú,  önmagukban  nem,  de összefogva már  
     nagyfogyasztónak  minősülő  kistérségi önkormányzatokkal   s  társulni  velük  arra  alkal-
     mas jogi formában  a minél nagyobb  kedvezmények  elérése  céljából.   Kedvező  esetben 
     szükséges  a  jelenlegi    szolgáltatókkal    a  szerződések   bontása   és   új    megállapodás 
     megkötése.

2./ Az   önkormányzati energiafelhasználás   költségeinek   csökkentése  érdekében  minden  
     olyan  pályázati lehetőséget fel kell  kutatni amelyik - ha csak részlegesen is – 
      energiaracionalizálást tesz lehetővé (lásd NYDOP pályázatok)
    
3./ Továbbra  is  vizsgálni  kell  –  főleg  kisebb  intézményeknél  –  alternatív energiaforrások 
     felhasználásának lehetőségét (pl. biomassza fűtés, pellet fűtés). 
    
4./ Mindazon épületek, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak és bennük  
     önkormányzati vagy kistérségi  intézmények működnek és belső világítási hálózatuk mára    
     már korszerűtlen   (Játékvár Óvoda, Bölcsőde, SZOI Széchenyi Ált. Iskola,  III. Béla   
    Szakképző Iskola,     SZOI Vörösmarty M.    Gimnázium) belső világítási  hálózatának   
    korszerűsítése  pályázati lehetőség, forrás     felhasználásával.  
     
5./ A Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett fűtési rendszerek közül a Vörösmarty M. 
     Gimnázium, III. Béla Szakképző Iskola  Kollégiuma   fűtési rendszerének korszerűsítésére 
     árajánlatok kérése,  a finanszírozás módjának megválasztása  2010. június 30-ig.

6./ A  RÉGIÓHŐ   kft   által  működtetett  hőközpontokban   (Arany J. Ált.  Iskola, Játékvár
     Óvoda,  Tótágas  Alapítvány Bölcsőde,  III. Béla Szakképző  Iskola,  Rákóczi u-i Orvosi 
     Rendelő, Polgármesteri hivatal) a fűtőköri szabályozás kiépítésére, felhasználói oldalon – 
     szükség szerint - újabb szabályozható fűtési körök létrehozása, termosztatikus radiátor-
     szelepek felszerelésére és a nyílászárók utólagos résszigetelésére pályázat kiírása,  értéke-
     ése,  a     finanszírozás módjának kiválasztása 2010. június 30-ig.

7./ A közvilágítási hálózat ismételt felmérése, a szükségtelen világítótestek kikapcsoltatása 
     Szentgotthárd területén .
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009.november 25-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a hivatal munkájáról.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

Hatósági és Okmányiroda:

1. Október  hónap  végén  5  főnek  szűnt  meg  a  munkaviszonya az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalatnál,  akik a  közfoglalkoztatásban  vettek  részt. További  4  főnek,akik  az  Erdészeti  Zrt-nél 
közmunkaprogramban vettek részt. Jelenleg még mindig 41 fő közfoglalkoztatását folytatjuk.
Elkezdtük a 2010.évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv előkészületeit, hogy 2010. januártól 
folyamatosan történhessen a foglalkoztatás. 

2. 2009. november 17-én 130 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek számára 
folyósított a Polgármesteri Hivatal gyermekenként 5.800-5.800,-Ft pénzbeli támogatást.  A pénzbeli 
támogatásként kifizetésre került 754.000,-Ft teljes összegét visszaigényeltük.

3. A  Bursa  Hungarica  ösztöndíj  pályázatok  elbírálásának  megalapozottságához 
környezettanulmányokat készítettünk a kérelmezők családjánál az Egészségügyi, Szociális és Jogi 
Bizottság elnökével.

4. Az egyes  szociális  tárgyú törvények  módosításáról  szóló  2007.  évi  CXXI.  Törvény 80.§.  (10) 
bekezdésében foglaltak alapján étkeztetés és házi segítségnyújtás 2009. január 1-től csak a szociális 
igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  119/C.  §.  szerinti  jövedelemvizsgálat 
alapján nyújtható. Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy 
főre jutó jövedelmet a jegyző vizsgálja meg  és a jövedelemvizsgálat alapján igazolást állít ki a 
családi jövedelemről. Az ellátást nyújtó intézmény vezetője minden év október 31-ig kérelmezi az 
intézménynél  ellátást  vevő  személyek  következő  naptári  évre  szóló  igazolásának  a  kiállítását. 
Fentiek alapján 145 személy részére került igazolás kiadásra.

5. A  szociális  ellátásokról  és  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  szerint  házi 
segítségnyújtás  2008.  január  -tól  az  ellátást  igénylők  részére  csak  meghatározott  gondozási 
szükséglet  fennállása  esetén  nyújtható.  A  gondozási  szükséglet  vizsgálata  céljából  működő 
bizottság  2009.  novemberében  27  házi  segítségnyújtást  kérelmező  kistérségben  élő  személy 
esetében  vizsgálta  felül  a  házi  segítségnyújtásra  való  jogosultsághoz  szükséges  gondozási 
szükséglet fennállását. 

6. Az eltelt időszakban a jogosultsági feltételek fennállása alapján 2 személy krízistámogatás iránti 
kérelmét továbbítottuk a megállapító szerv felé.  

7. Az  átmeneti  segély  természetben  történő  nyújtásának  lehetősége  tovább  bővült  azzal,  hogy 
november  1-től  a  város  több  üzletében  beváltható  vásárlási  utalványokat  tudunk  adni  a 
jogosultaknak.  A  közbeszerzési  eljárás  nyertesével  tovább  folytattuk  a  tárgyalásokat  és 
előreláthatóan decembertől az átmeneti segély adható lesz gyógyszercsekk formájában is.

8. A belső piaci  szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK (2006.  december  12.)  európai  parlamenti  és 
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tanácsi  irányelvre  tekintettel  megalkotásra  került  a  szolgáltatási  tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, illetve jelentősen módosultak 
a  kereskedelemről  szóló  2005.  évi  CLXIV.  törvény előírásai.  2009.  október  20-án  kihirdetésre 
került a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési  engedély  kiadásának  rendjéről  szóló  239/2009.  (X.  20.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban: rendelet).  Az új rendelet október 25-én lépett hatályba.

A kereskedelmi szálláshelyek működésére vonatkozó korábbi jogszabály szeptember 30. napjával 
hatályon  kívül  lett  helyezve,  így  ezen  területre  közel  egy  hónapig  nem  vonatkozott  ágazati 
jogszabály.

Az új rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette a kereskedelmi szálláshelyek és a 
fizető vendéglátóhelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről, illetve 
a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló Korm. rendelet is.

Az új jogszabály a szálláshelyek engedélyezését és nyilvántartását a települési jegyző hatáskörébe 
helyezi.

A jövőben  az  új  rendelet  nem  tesz  különbséget  a  korábbi  magánszállásadói  (falusi  és  fizető-
vendéglátó szállásadás) és kereskedelemi jellegű szállásadói tevékenység között, tekintve, hogy a 
magánszemélyek  által  nyújtott  szálláshely-szolgáltatás  is  üzletszerű  tevékenységnek  minősül 
elsődleges vagy kiegészítő jövedelemszerzési forrásként. a szálláshelyeknek meg kell felelniük a 
kormányrendelet  mellékletében  szereplő,  szálláshelytípus  szerinti  minimum  engedélyezési 
követelményeknek.  A  kereskedelmi  szálláshelyek  és  a  fizető  vendéglátóhelyek  osztályba 
sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet, 
illetve a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. 
rendelet alapján jelenleg működő szálláshelyek esetében fő szabály szerint a szolgáltatóknak nem 
kell új engedélyezési eljárást kérelmezniük, amíg a meglévő engedélyük nem kerül visszavonásra 
(automatikus megfeleltetés a rendelet 3. számú melléklete szerint). Ugyanakkor a rendeletben előírt 
szigorúbb követelményeket (ideértve a definícióknál rögzített szobaszám, ágyszám kritériumokat, 
illetve 1. számú melléklet minimum követelményeit) minden szolgáltatónak meg kell vizsgálnia, s 
eltérés  esetén  2009.  december  31-ig  kell  teljesítenie  vagy  a  szükséges  változást  bejelentenie  a 
jegyző felé. Pl. jelenleg panzióként üzemelő kereskedelmi szálláshely 12 szobával rendelkezik, az 
új rendelet értelmében már szálloda szálláshely-üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie. 

A szálláshelyek  kormányrendeletben  előírt  minimális  engedélyezési  és  üzemeltetési  feltételeit  a 
jegyző,  a  fogyasztóvédelmi  előírások  teljesülését  (pl.  feltüntetés  esetén  kategóriába  sorolással 
kapcsolatos tájékoztatás) a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a jövőben a külön fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alapján. 

A  szálláshelyek  minősítési,  osztályba  sorolási  jelenlegi  rendszere  alapjaiban  megváltozik.  A 
kötelező, jogszabályon alapuló önminősítés helyett tanúsító védjegy rendszer létrehozására kerül 
sor a turizmusért felelős tárca koordinálásával, melyben a minősítő és ellenőrző szerepet az érintett 
szakmai szervezetek látják el.  Az új  minősítő  rendszer  alapvető előnye,  hogy a  kijelölt  érintett 
szakmai szervezet rendszeresen ellenőrizni fogja a besorolás megalapozottságát, a követelmények 
teljesítését. Amennyiben egy szálláshely megalapozatlanul alkalmazza a védjegyrendszer szerinti 
besorolást, akkor szankcióval lehet sújtani a megtévesztő gyakorlatot. 
A szakmai szövetségek közreműködésével kialakított védjegyrendszer létrejöttéig (várhatóan 2010 
első féléve) a kormányrendelet hatálybalépése után működésüket megkezdő szálláshely szolgáltatók 
a régi feltételek alapján minősíthetik szálláshelyüket. Az egyes szálláshelytípusok minősítésére 
létrehozandó tanúsító védjegy alapvető célja a minőségi szálláshely-szolgáltatás előmozdítása 
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érdekében a minőségi turizmus követelményeinek és a tudatos fogyasztó (turista) igényeinek 
megfelelő minősítési rendszer kialakítása.

Ezen jogszabályváltozás Szentgotthárdon közel 40 szálláshely szolgáltatót érint, akikkel a 
szükséges intézkedések megtétele érdekében Irodánknak együtt kell működni.

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója

A regisztráltjaink száma 2009. október 20-i állapot szerint 833 fő.
A regisztrációból történő kikerülés okai: ellátás lejárta, az önállóan vagy közvetítéssel történő 
elhelyezkedés. Munkáltató nagyobb létszámban nem fogadott álláskeresőket.

Nagyobb létszámú munkaerőigény: textilipar: 8 fő lánchurkoló

Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt.

Alapvetően 1 fős állásbehozatalok jellemzőek elsősorban a vendéglátásból, ill. kereskedelmi 

vállalkozásoktól. A munkaerő-igényekben tendencia nem figyelhető meg. Bérköltség-támogatás és egyéb 

kedvezmények után aktívan érdeklődnek a foglalkoztatók.A rövid távú munkaerő-piaci kutatásba bevont 

cégek személyes felkeresése befejeződött. Szombathelyi rendészeti állásajánlatra 26 fő álláskereső lett 

kiértesítve, ebből többen, már a tájékoztató előtt visszaléptek.

Tárgyidőszakban behozott állásajánlatok: 1 fő minőségügyi ellenőr,  1 fő egyéb segédmunkás, 1 fő 
kommunális szolgáltatási foglalkozás és 2 fő egyéb irodai foglalkozás, 1 fő szállító és rakodómunkás, 1 fő 
hajmosó, 1 fő értékesítési munkatárs,  8 fő lánchurkoló, 1 fő koszorúkötő, 1 fő vendéglátó eladó, 1 
kereskedelmi ügyintéző, 1 fő irodai asszisztens, 1 fő recepciós, 1 fő masszőr, 1 fő uszodamester

Aktív eszközök, szolgáltatások
TÁMOP 1.1.2. 
Mentori szolgáltatás: 30 fő
Képzés: 14 fő
Bérköltség támogatás: 6 fő helyezkedett el bérköltség támogatással.
Járulékkedvezmény: 1 fő
AM-könyv kiadások száma előző havi időszakhoz hasonló mértékű.

Műszaki Iroda:

- Folyamatban van a Zsida patak Zsida városrészi szakasza meder és rézsűburkolatának  
 megerősítési, javítási munkája. Kivitelező : Őrségi Vízrendezési Társulat

-     Képviselői igény alapján a polgármesteri hivatal kezdeményezésére a GYSEV Zrt vezető  
       munkatársai Varga György és Weinberger Károly - az igényeknek megfelelően - röviden 
       ismertette a Sopron – Szentgotthárd vasútfejlesztési tervet. A fejlesztési tervek és a
       prezentáció teljes bemutatására idő hiányában nem került sor. A környezetvédelmi hatás-
       tanulmányba  illetve tervbe a jelenlevők nem kívántak betekinteni. A GYSEV Zrt  képvi-
       selői a Malom úti vasúti átjáróval és az esetleges zajártalommal kapcsolatban felvetett 
       kérdésekre válaszoltak. A vasúti átjáróval kapcsolatban elmondták, ha az önkormányzat 
       ragaszkodik hozzá azt megépítik, viszont az automata biztosítóberendezések miatt vélel-
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       mezhetően a sorompók gyakran zárják le az átjárót. Véleményük szerint a zajterhelés a
       rúgós rögzítésű hegesztett sínek és a villamos vontatás miatt csökkenni fog. Ha a 
       fejlesztés befejezését követően a zajhatás a környezetvédelmi tervben szerepeltetett, szab-
       ványokban,  jogszabályokba rögzített értékeket meghaladja, akkor a szükséges helyeken
       (pl. a temetőnél és a Malom utcánál) a zajvédő falakat megépítik. Megemlítették, hogy a 
       Korszerűsítés során a vasútvonal mellett egyetlen temető mellé sem terveztek zajvédő fa-
       lakat.  Megjegyezték  még, hogy a  Körmend – Szentgotthárd vonalon, a nem (sajnos) je- 
       lentős ipari tevékenység miatt, a vasúti teherforgalom növekedése nem várható.
       
- Hó-eltakarítás értekezletet tartottunk 2009. október 22-én az érintettek (ÖKV, Magyar Közút Nonprofit 

Zrt., Katasztrófavédelem, stb.) részvételével. 

-    2009. november 12.-én a helyszínen ellenőriztük a FLORASCA kft Akasztó dombi 
      használaton kívül levő folyékony hulladék  lerakó telepének állapotát. A bejárás során - 
      melyen részt vett Fullajtár István a kft ügyvezető igazgatója - környezetet károsító, 
      szennyező állapotot nem észleltünk. Az igazgató úr ismertette a magával hozott rekul-
      tivációs tervet és elmondta, hogy a telep rekultivációjára pályázatot nyújtottak be ami 
      sajnos nem nyert ezért a munkálatokat csak 2010. évben tudják elvégezni. Addig is
      mindent megtesznek, hogy a  telep a környezetét semmilyen módon ne veszélyeztesse.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 3
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 5
- Telekalakítások száma: 3
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5
- Építésrendészeti eljárások száma: 3
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 2

- Tulajdonosi hozzájárulás kiadása:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  4/2001.  ÖKT rendelet  11.  §.  (2)  bekezdése  alapján  tulajdonosi 
hozzájárulását  adta  ahhoz,  hogy  a  Szentgotthárd-Zsida  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  az  Őrség  Határok 
Nélkül  Egyesület  LEADER  felhívására  Kiállítások  infrastrukturális  fejlesztése  (1 005 042)  –  Zsida  – 
közösséget megindító ház címmel beadott pályázatban szereplő beruházást az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 755/1 hrsz-ú ingatlanon (kultúrház) megvalósítsa és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig 
használja. 

Partnerségi együttműködési megállapodás aláírására is sor került, amelyben az Önkormányzat biztosítja a 
meglévő épület használatát az Egyesület részére, a pályázat benyújtásához és megvalósításához szakmai 
segítséget nyújt, de a projekt finanszírozásához anyagi hozzájárulást nem vállal.

- Virágos Magyarországért

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  részt  vett  a  2009.  évi  Virágos  Magyarországért  Környezetszépítő 
Versenyen,  a  Szervező  Bizottság  megköszönve  a  város  részvételét  és  további  jó  munkát  kívánva  egy 
oklevelet küldött meg az Önkormányzat részére.
A 2009.  évi  verseny  nyerteseként  város  kategóriában  Sopron,  falu  kategóriában  Lipót  község  került 
kihirdetésre.
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Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2009. október 1-én:     -  68.488.749,- Ft
Bevételek október 1 – október 31.:                        35.849.807,- Ft
Kiadások október 1 - október 31.:     - 107.222.844,- Ft
Elszámolási számla egyenlege október 31-én:    - 139.861.786,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 168.974 e/Ft.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása 
érdekében! 

Adóhatósági munka:
• Feldolgozásra kerültek a III. negyedévi idegenforgalmi adóbevallások.
• A  szeptemberi  adóbefizetések  feldolgozását  követően  jelenleg  készítjük  az  adóhátralékkal 

rendelkező adózók fizetési felszólításait.

Egyéb:
• Egyeztetéseket  folytattunk  le  az  intézményvezetőkkel  a  2010.  évi  költségvetési  koncepció 

előkészítése során.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

- A  34/2009.(XI.27.)  rendelet  :  a  kommunális  adóról  szóló  rendelet  módosítására  a  mostani 
képviselő-testületi ülésen ,november hónapban kerül sor.

- A 35/2009.(XI.27.)  rendelet:  az  idegenforgalmi  adóról  szóló  rendelet  módosítására  a  mostani 
képviselő-testületi ülésen ,november hónapban kerül sor.

- A 36/2009.(XI.27.) rendelet : a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 
rendelet módosítására  a mostani  képviselő-testületi ülésen ,november hónapban kerül sor.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Ódor Dénes:  Rábafüzes városrészen a 8-as útról  a  Kodály Zoltán utcába történő befordulást  elősegítő 
jelzőtáblák  felszerelését  javasoltuk  a  közlekedés  helyzetével  és  a  forgalmi  rend  felülvizsgálatával 
kapcsolatos előterjesztésünkben. Amennyiben a  jelzőtáblák kihelyezését a  Képviselő-testület  támogatja, 
akkor az út kezelőjétől a Magyar Közút KHT-tól a felszerelésüket fogjuk kérni.

Dömötör Sándor: 
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- Farkasfa városrészen ideiglenes lakhatási engedéllyel rendelkező ingatlanok tulajdonosainak nem kell 
szemétszállítási  díjat  fizetniük,  így  kukát  sem  kapnak.  Az  általuk,  megjelöletlen  műanyag  zsákban  a 
hulladékgyűjtő konténerek mellé elhelyezett háztartási vagy egyéb hulladék illegális hulladéknak minősül. 
Esetükben a MÜLLEX kft által biztosított „fizetős” műanyag zsákok vásárlása és az abban való hulladék 
kihelyezés  lenne  jogszabály  szerint  elfogadható.  Személyüket  a  lakónyilvántartás  (ha  ideiglenesen  be 
vannak jelentve) és a lakossági adatszolgáltatás segítségével tudjuk beazonosítani, majd levélben szólítjuk 
fel őket a jogkövető hulladékkezelésre. 

- A farkasfai buszközlekedés ügyében a VASI VOLÁN –tól kapott tájékoztatás alapján – tekintve a csekély 
hétvégi  utasforgalomra  –  a  jelenlegi  menetrend  a  városrészen  lakók  számára  kielégítő  közlekedési 
lehetőséget biztosít.

Szentgotthárd, 2009. november 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

116/122



Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. november 16-án

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 
Iskolában

8 tantermi csomag

1 alkalmazás 
szerver csomag

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges Híreink  szerint  az  országosan  kiírt 
közbeszerzés  ismételten 
eredménytelenül zárult.

„JÁRD KÖRBE!”
A Hársas-tó nyugati parti 
sétaútvonalának 
kialakítása és 
kitáblázása

2008-TU-NYD-1
A Nyugat-Dunántúli 
turisztikai régióban 
megvalósuló 
turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása

197/2008 3.982.824,- Ft

Elnyert 
támogatás: 

1.991.412,- Ft 1.991.412,- Ft A támogatási összeg folyósításra 
került.

Gyalogosok védelmének 
növelése 
Szentgotthárdon

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 
(KKK KÖZL-BIZT-
2008/2.)
Pályázat 
közlekedésbiztonsági 
beavatkozásra

200/2008 1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

Elnyert 
támogatás: 

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft

1. számú projekt műszaki tartalma:
7458. j. Kétvölgy-Szentgotthárdi ök. 
Út-Árpád u. 10+655 km szakasza
(Árpád  u.-Rózsa  F.u. 
kereszteződése).Árpád  u.:  2  db 
sárga  villogó  lámpa,  2  db  KRESZ 
jelzést felvillantó berendezés, tartós 
burkolati  jelek,  szegélyek 
süllyesztése.  Rózsa  F.u.:  táblák 
cseréje,  tartós  burkolati  jelek. 
Megvalósítása  2010.  1. 
negyedévben várható.

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

273/2007 76.000.000,-Ft - 3.800.000,- Ft
(15.876 Euro)

NYERT
A konzorcium  vezetője:  az  Észak-
Dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 29.990.000,-

Igényelt 
támogatás:

1F: 1.374.450,- 
Ft

2F: 26.991.000,- 
Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. A 
támogatási szerződés aláírásra 

került. A projekt fejlesztés időszaka 
következik.

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft Elnyert 
támogatás:

4.642.857,- Ft
2.500.000,- Ft Megvalósítása folyamatban

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

Megvalósítása folyamatban

Rába árvízi védekezési 
és helyreállítási 
költségek támogatása 
Szentgotthárdon

NYDRFT

Vis maior támogatás 
igénylése 203/2009 18.046.557,-

Igényelt 
támogatás:
12.263.790,-

5.782.767,-
Nyert

9.393.000,- Ft támogatás átutalásra 
került, ez kevesebb az igényeltnél. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

NYDOP-2009-3.1.1/C 175/2009 55.555.556,- Ft

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft A  pályázat  befogadásra  került, 
szakmai értékelése folyamatban.
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Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS
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UTÁNKÖVETÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES

224/2006. sz. 
Képv.test. 

hat.

51.000.000.
-Ft

NYERT
támoga

tás
38.250.
000.- Ft

12.750.00
0.- Ft 2009.  augusztus  3-án  29.621,84  €  támogatás  érkezett. 

47.615,92 € támogatás várható még.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2009. szeptember 15-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
a SZOI keretein belül 

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, 
módszertani reformot 
támogató informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

16/2008.
Kistérség

Eszközökre, 
programcsomagokr
a lehetett pályázni

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A  hiánypótlás  nem  volt,  pályázati 
életúttal  kapcsolatos  információnk 
nincs.

Közösségi pszichiátriai 
ellátás állami 
támogatása 

SZOC-BF-08-K
Közösségi ellátásokat 
működtető 
szolgáltatók 
befogadás

53/2008
Kistérségi

8.000.000.-

Nyert
8.000.000.-Ft nincs

A  támogatási  szerződés 
megkötésének  várható  időpontja: 
2008. dec. 05.

Támogató szolgáltatás 
állami finanszírozása

SZOC-BF-08-T
Támogató 
szolgáltatást 
működtető 
szolgáltatók 
befogadása

53/2008
Kistérségi

9.300.000.-Ft

Nyert
7.500.000.-Ft nincs

A  támogatási  szerződés 
megkötésének  várható  időpontja: 
2008. dec. 05.

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 

194.458.-euro A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

9.722.9.-euro A  pályázat  2008.  október  30-val 
került benyújtásra

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
alapszolgáltatásainak 
javítása

NYDOP-2008-5.1.1/A 166/2008.

31.616.571.-Ft A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

3.161.657.-Ft A pályázat várható elbírálása 2008. 
december.
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