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ELŐTERJESZTÉS

                                     A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére.

Tárgy : Szentgotthárd Város és önkormányzati intézményei 2011- 2016. évekre vonatkozó
             középtávú Energetikai Stratégiai Terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk  2004.  május  27-i  ülésén  fogadta  el  városunk  középtávú  energetikai 
stratégiai  tervét,  mely  6  évre  határozta  meg  az  energetikával  kapcsolatos  teendőket.  A 
stratégiai  terv  legfontosabb  eredményeként  a  következő  években  –  felismerve  az 
energiaracionalizálás nyújtotta  pénzügyi és műszaki előnyöket  – rendszeresen figyelemmel 
kísértük  intézményeink  energia  felhasználását,  a  pályázati  forrásokból  megvalósult 
fejlesztéseinknél mindig szerepeltettünk energiacsökkenést eredményező projekt elemeket is. 
Az elért eredményeinkről a Képviselő – testület legutóbbi ülésére készítettünk beszámolót. 
Most annyi a feladatunk, hogy a következő időszakra – 2016-ig megalkossuk Szentgotthárd 
város középtávú Energetikai Stratégiai Tervét. Ez az elnevezés inkább egy koncepciót jelent – 
irányvonalakat,  melyek  vezetnek  bennünket  amikor  energetikai  fejlesztésekre  kerül  sor, 
továbbá ezekre tekintünk amikor éves energetikai terveket készítünk. 
Ez  a  mostani  előterjesztés  tartalmaz  olyan  fontos  fogalmakat  is,  mint  alternatív  energia, 
fenntartható  fejlődés  biztosítása,  de  szeretnénk  megtartani  azokat  az  elemeket,  melyek 
továbbra is szükségesek lesznek, ha energetikáról van szó. Ilyenek az Energetikai Bizottság, a 
Városi Energetikus, vagy az évenként elfogadott energetikai program.   
Meg  kell  tartani  az  elmúlt  időszakban  létrejött  és  működő  városi  energiagazdálkodási 
rendszert  melynek  keretében  a  városi  energetikus  folyamatosan  figyelemmel  kíséri 
intézményeink hőenergia, villamos áram,  gáz, víz felhasználását aminek eredményeként már 
a  kezdeti  időszakban  is  sikerült  csökkenteni  az  intézményeink  indokolatlan,  esetenként 
pazarló energia felhasználását. 
Szintén a rendszer elemeként, a szükséges gyakorisággal tartja üléseit a városi Energetikai 
Bizottság melynek tagjai  (városi  energetikus,  jegyző, pénzügyi irodavezető,  Közszolgáltató 
Vállalat vezetője, Régióhő kft vezetője, külsős energetikai és távfűtési szakmérnök, műszaki 
iroda  vezetője,  környezetvédelemért  felelős  városi  tanácsnok,  jogi-,  pénzügyi  és 
városfejlesztési  bizottság  vezetője)  rendszeresen  megvitatják  az  energetikai  stratégiai  terv 
alapján  készült,  adott  évre  meghatározott  energiaracionalizálási  programterv 
megvalósulásának helyzetét,  az  eredményesség érdekében teendő lépéseket  és  a  beadandó 
pályázatok energetikai moduljai által elérhető költségcsökkentéseket.
Változatlan  céllal  törekszünk   Szentgotthárd  Város  és  intézményei   gazdaságos,  egyre 
hatékonyabb  működtetése feltételeinek megteremtésére, az igénybe vett  energiahordozók és 
külső  energetikai  szolgáltatások  lehető  legtakarékosabb  költség  felhasználására.  Az 
energiahordozók döntő mértékben az épületek hőigényének fedezésére és világításra kerülnek 
felhasználásra. 
Energiaköltségeink csökkentésére további lehetőséget biztosít a villamos áram és a földgáz 
szabadpiaci  vásárlásának lehetősége, melyet a városi energetikus számításainak megfelelően 
ki kell használnunk. 
Az  Európai  Unió  direktíváinak  megfelelően  továbbra  is  vizsgálnunk  kell  az  alternatív 
energiaforrások  (biomassza,  napenergia,  szél,  vízi,  geotermikus,  kapcsolt  gázmotoros 
hőtermelés) intézményeink részére történő felhasználhatóságának lehetőségeit. 



A rendelkezésünkre álló energiaforrások szűkössége és azok egyre növekvő költsége miatt 
szükséges elkészítenünk városunk és intézményei következő időszakra vonatkozó középtávú 
energetikai stratégiai tervét.

  
Szentgotthárd  Város  középtávú  Energiai  Stratégiai  Terveinek   megvalósítása  reményeink 
szerint  biztosítani  tudja  az  önkormányzati  intézmények  csökkenő  költségű,  biztonságos 
energia ellátását.
(A  2011.  –  2016.  évekre  vonatkozó  Energiai  Stratégiai  Tervet  az  1.  számú  melléklet 
tartalmazza)  
A konkrétan elvégzendő feladatokat  a  stratégiai  terv irányelvei  és  a  pénzügyi lehetőségek 
függvényében összeállított évenkénti Energia-racionalizálási Programtervek rögzítik.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd  Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 
2011-
     2016. évekre  vonatkozó   középtávú Energetikai  Stratégiai  Tervét  a csatolt  1.számú 
melléklet 
     szerint elfogadja.
     
2./ Szentgotthárd  Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  önkormányzati  intézmények 
2011-
     középtávú Energetikai Stratégiai Tervét  nem fogadja el, átdolgozását javasolja az alábbiak 
…...
     ………………. szerint.
 
Határidõ : azonnal
Felelõs   : Fekete Tamás  műszaki irodavezető
                 

Szentgotthárd, 2010. december 06.

                                                                  Fekete Tamás                             Virányi Balázs
                                                                 műszaki irodavezetõ         képviselő, városi 
energetikus sk

Ellenjegyzem :



       1.számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011 – 2016. közötti időre szóló
Energetikai Stratégiai Terve

1.  Tovább  kell   fejlesztenünk  és  tovább  kell  működtetnünk  önkormányzatunk 
energiagazdálkodási 
    rendszerét.  A hatékonyság    növelése érdekében a Közszolgáltató Vállaltnál a városi 
energetikus 
    köré, az ő vezetésével ki kell alakítanunk egy folyamatosan működő, az optimális 
    energiafelhasználást felügyelő,  a hibákat feltáró és beavatkozó csoportot. A jövőben az 
    energiafelhasználás ellenőrzéséért és a hibák jelzéséért illetve lehetőségeinek keretei között 
azok 
    kijavításáért ez a csoport lenne a felelős.

2.  Az  energetikai  korszerűsítéseinket,  fejlesztéseinket  minden  esetben  a  környezetvédelmi 
előírások 
    maradéktalan   figyelembe  vételével,   a   megújuló  energiaforrások  adta  lehetőségek 
kihasználásá-
    val,  továbbá  a  fogyasztóvédelmi  és  egyéb  törvényi  előírások  betartásával  kell 
végrehajtanunk. 
    Ennek során meg kell találni és figyelembe kell venni a mindenkori szentgotthárdi speciális 
    körülményeket. Ehhez szükséges az Energetikai Bizottság rendszeres működtetése, továbbá 
a 
    Városi Energetikus és a Környezetvédelmi Tanácsnok együttműködése. 
      
3. Intézményeink  energia-racionalizálását  –  a rendelkezésünkre álló pénzügyi források 
szűkössége 
    miatt – pályázati források bevonásával célszerű végrehajtani.

4. A részben önkormányzatunk tulajdonában levő RÉGIÓHŐ kft szentgotthárdi 
kazánházainak kor-
    szerűsítését (kondenzációs kazánok beépítése, fokozatmentes, frekvenciaváltós hajtások, 
távfelü-
    gyeleti rendszer kiépítése) továbbiakban is szorgalmaznunk kell. A korszerűsítés 
következtében a 
    gázfelhasználás akár 14 – 18 % -al is csökkenhet, aminek az energiaköltségek 
csökkenésében      
    meg kell mutatkoznia.

5. Törekednünk  kell  az  önkormányzati intézmények hőenergia felhasználásának 
csökkentésére  – 
    alapvetően pályázati források révén  -  a homlokzatok utólagos hőszigetelésével  (külső 
falazatok
    hőszigetelése, nyílászárók cseréje)  és szabályozástechnikai  eszközökkel. A programterv 
végére 
    valamennyi intézménynél fel kell mutatni előrelépéseket ezen a területen.  



6. Vizsgálnunk kell megújuló energiaforrások -  különös tekintettel a faapriték tüzelésre – 
bevonását
    a városunk hőellátó rendszerébe. 

7. Továbbra is keresnünk kell a lehetőségét intézményeink belső világítási hálózatának 
korszerűsíté-
    séhez.

8. Ki kell használnunk a villamos energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának előnyeit. A 
szerződé-
    sek módosítását a városi energetikus vezette munkacsoportnak célszerű kezdeményezni.

9. Új irányok meghatározásakor, fejlesztések elfogadásakor mindig külön figyelmet kell 
fordítani a 
    fenntarthatóság követelményeire. 

10. Az Energetikai Stratégia Tervben megfogalmazott programot - összhangban a NEP és az 
EU di- 
     direktívák előírásaival – a következő 6 évben, legkésőbb 2016.-ig meg kell valósítani. 



Előterjesztés
a Képviselő – testület  2010. december 15-i ülésére

Tárgy. Tiszteletdíjakból képzett alap felhasználásáról 

Tisztelt Képviselő-testület!
A novemberi ülésen a képviselői és polgármesteri tiszteletdíjak ügyében a következő 
döntés született: 

274/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
- képviselő tagjai közül a Dr. Haragh László, Labritz Béla, Kardosné Kovács Márta Mária, 
Vadász József és Virányi Balázs írásbeli nyilatkozataikkal lemondanak 2010. december 01-
től  2011.  november  30-ig  terjedő  időszakra  a  képviselői  tiszteletdíjuknak az  alap-
tiszteletdíjjal megegyező részéről, 44.400.- Ft/hó összegről. 
- Huszár Gábor Szentgotthárd Város Polgármestere 2010. december 01-től 2011. november 
30-ig terjedő időszakra írásbeli nyilatkozatával  lemond a havi költségátalányából 44.400.- 
Ft/ hó összegről.
- Dr. Reisinger Richárd Szentgotthárd Város alpolgármestere 2010. december 01-től 2011. 
november 30-ig  terjedő időszakra írásbeli  nyilatkozatával  lemond a  havi  tiszteletdíjából 
bruttó 44.400.- Ft/hó összegről. 
Ezen összegek céltartalékba kerülnek, és ezen tiszteletdíjak után esedékes járulékokat is 
céltartalékba kell helyezni. 

Az összegek céltartalékba helyezésével a Képviselő-testület Civil- és vár
osrészi  alapot hoz létre,  mely alapból szentgotthárdi civil  szervezetek részére nyújtható 
támogatás sportfeladatok- valamint önkormányzati feladatok vállalása és elvégzése esetén. 
A támogatás továbbá a településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok elvégzésének 
finanszírozását szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati 
döntés alapján kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.

Határidő: folyamatos
Felelős: a  céltartalékba  helyezéssel  kapcsolatos  feladatokért  Jakabné  Palkó  Edina 
Irodavezető
              a támogatások odaítélésével kapcsolatos feladatokért Huszár Gábor polgármester

E döntés alapján került megfogalmazásra az Előterjesztés 1. számú melléklete sze
rinti „Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil szer
vezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról” című dokumentum. Ez tar
talmazza azokat a szempontokat, melyek  az alap korrekt felosztásához szüksége
sek.
Az előterjesztett javaslat egyfajta megoldást kínál – ettől természetesen el lehet térni 
és lehet más irányokat is megfogalmazni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, dönteni szívesked
jen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Előterjesztés mel
lékleteként megfogalmazott,  Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott 
Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról  szóló Szabályzatot 
elfogadja. 
Határidő: a közlésre azonnal, a pénzalap felhasználásáról a szabályzat szerint 

folyamatos

.Felelős: Huszár Gábor polgármester



Szentgotthárd 2010. december 6.

                                   Dr. Dancsecs Zsolt
                                        Jegyző

Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil 
szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról

 
1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  képviselő  –  testülete 
(továbbiakban Testület) 274/2010. számú határozatával a képviselő-testület 
öt  tagjának, Szentgotthárd Város Polgármesterének és Alpolgármesterének 
tiszteletdíjának  illetve  költségtérítésének  egy  részéről  történt  lemondás 
eredményeként  céltartalékba  helyezett  összegből    „Civil-  és  városrészi 
alap”-nak nevezett  pénzügyi keretet (továbbiakban említve Alap) hoz létre, 
melyből  szentgotthárdi  civil  szervezetek  részére  nyújtható  támogatás 
sportfeladatok-  valamint  önkormányzati  feladatok  vállalása  és  elvégzése 
esetén. A támogatás továbbá a településrészeken jelentkező önkormányzati 
feladatok  elvégzésének  finanszírozását  szolgálhatja.  Az  Alapból  támogatás 
nyújtására  csak  külön  önkormányzati  döntés  alapján  kerülhet  sor.  A 
támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.

2.) Az Alapot a Képviselő – testület (továbbiakban Testület) kezeli és osztja 
fel. A felosztáshoz Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Mű
ködési  Szabályzata  alapján  kell  az  előterjesztést  elkészíteni  és  a  testületi 
döntést meghozni.

3.) 3.1.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást kérni.  Támogatást 
kérhet az Egyesületekről szóló törvény alapján létrejött, bíróság által bejegy
zett civil szervezet vagy az alapítványokra vonatkozó törvényi előírások alap
ján létrejött és bejegyzett Alapítvány, melyeknek a székhelye Szentgotthárdon 
van (a továbbiakban együtt említve őket: Civil szervezet). A bírósági bejegy
zést minden esetben igazolni kell. 
3.2.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására első
sorban a településrészen bejegyzett és ott tevékenykedő Civil szervezet  vagy 
megalakulása esetén a településrészre létrehozott településrészi önkormány
zat  kérhet támogatást. 
3.3.) Amennyiben nem településrészen működő Civil  Szervezet jelentett be 
támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni

4.) A Testületi döntést megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetek
től érkező kérelmeket a Civil Fórummal véleményeztetni kell.  A Civil 
Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előter
jesztés kiküldésé előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Polgár
mesteri Hivatalba. Amennyiben a Civil Fórum nem ad véleményt, a ké
relem ettől még előterjeszthető és elbírálható.



5.) Az Alap fokozatosan töltődik fel a képviselői tiszteletdíjak utalásakor. A 
Polgármesteri  Hivatal  tájékoztatja  a Testületet  az Alapban lévő felosztható 
összegről.
Felosztani csak a már az Alapba ténylegesen befolyt összeget lehet. Amennyi
ben a beérkezett igények nagyobbak az Alapba ténylegesen befolyt összegnél, 
akkor a Testület dönthet a kérelem elutasításáról vagy arról, hogy az Alapba 
újabb összegek  bekerülése után a következő elbíráláskor a kérelemre vissza
tér.

6.).A  kérelmek  elbírálása  során  előnyben  kell  részesíteni  azt  a  Civil 
szervezetet,  amely  az  Önkormányzat  és  a  Civil  szer  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  és  a  Szentgotthárdi  Civil  Fórum  közös  éves  cselekvési 
programterve.

7.) A benyújtott kérelmeket a Testület rendelkezése szerinti időpontban, leg
feljebb negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a márciusi, júniusi, 
szeptemberi és a 2012. januári testületi ülés.  A felsorolt hónapok testületi 
ülései anyagainak kiküldéséig  beadott kérelmeket lehet vizsgálni.  Minden 
beadott kérelemmel foglalkozni kell.  Ha az igényelt támogatások összege az 
Alapba befolyt összegnél nagyobb, akkor a Testület a támogatásra érdemes
nek tartott kérelmeket átviheti a következő negyedévre. A Testület döntései 
során lehetőleg figyelembe veszi a Civil Fórum véleményét. 

8.) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának feladatai:
Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Polgármesteri Hiva
tal  Pénzügyi  Irodája  gondoskodik.  Nyilvántartja  és  jelzi  az  Alapban  lévő 
összeget. 

9.) A Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai:
Az  Alapba  került  összegekből  adott  támogatásokra  támogatási  szerződést 
előkészíti; a megkötött támogatási szerződéseket nyilvántartja; a támogatási 
összegek felhasználásáról szóló beszámolót  átveszi, értékeli, szükség esetén 
ellenőrzést kezdeményez.

10. A Polgármester feladatai:
 A támogatási szerződéseket a Polgármester írja alá.
Az Alap működéséről a Polgármester a tárgyévet követő év áprilisáig össze
foglaló jelentést készít a Testület számára.  

11. Az Alap forrása

Az Alap forrása kizárólag a képviselői és alpolgármesteri  tiszteletdíjból és a 
polgármesteri költségtérítésből 2011. november 30-ig befizetett összeg. 

12. A támogatás felhasználása, visszavonása 
 A támogatásban részesült szervezet  a kapott támogatást kizárólagosan, a 
kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályok
nak megfelelő bizonylatokkal köteles igazolni. Amennyiben a megkötött tá
mogatási szerződésben foglalt határidőig a támogatott szervezet nem számol 



el a felhasználásról, akkor a  támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A 
támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfe
lelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles 
visszafizetni. 
Az Alapból  nem kaphat támogatást  az  a támogatott  amelynek az Alappal 
szemben visszafizetési kötelezettsége van, továbbá az a szervezet, mely a ké
relem benyújtásakor  valótlan adatot közölt továbbá az, amely nem felel meg 
a jelen szabályzat előírásainak. 



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Munkásszállás kialakítása a kollégium épületében

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdona  a 
Szentgotthárd,  Hunyadi  u.  27.  szám  alatti  ingatlan,  melyen  található 
épületek a következők: a régi épület, melyben ténylegesen most is kollégisták 
laknak; a konyha és ebédlőként használt  épület,  ami egyúttal  a.  III.  Béla 
Szakképző  Felnőttképzési  központja  végül  pedig  a  területen  áll  az  „új 
kollégiumi  épület”  mely  236  m2-es,  a  90-es  évek  elején  épült  az  akkori 
követelmények és igények szerint. 
Időközben  változtak  az  igények  és  változott  –  jelentősen  lecsökkent-  a 
kollégisták száma is, így az épület üresen áll.

Nemrég a C.Tessile Kft. 1056 Bp Váci utca 81. IV em. Ügyvezető: Canclini 
Simone  olasz  tulajdonú  cég,  amely  Szentgotthárdon  a  volt  Selyemgyár 
területén indít könnyűipari termelő vállalkozást, ahol több mint 90 dolgozót 
szeretne  foglalkoztatni  olyan  Szentgotthárdon  tradícióval  rendelkező 
szakmákban, amelyek az egykori Selyemgyárban nagy számban megvoltak. 
Sajnos  a  tervezett  létszámnak még  a  felét  sem sikerült  Szentgotthárdról, 
szentgotthárdiakkal  feltölteni  –  a  többi  munkavállalót  máshonnan  kell 
idehozni. Ehhez kért segítséget az olasz ügyvezető. Több javaslatunk közül a 
fent már említett kollégiumi épületet tudták elfogadni. 2 évre szeretnék az 
egész épületet bérbe venni, melynek bérleti díja 3 euró + ÁFA/m2 havonta. 

Szentgotthárd  Város  vagyonrendelete  alapján  az  ingatlan  a  III.  Béla 
Szakképző  és  Kollégium  használatában  és  rendelkezése  alatt  áll.  Az 
Önkormányzat  vagyonáról  szóló  rendelet  szerint  „A  Képviselő  -testület 
felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetőjét arra, 
hogy az intézmény vezetője az intézmény használatába adott ingatlanokra 
saját hatáskörében, határozott idejű szerződést köthet.”

Ezekre  tekintettel  a  megkötendő  bérleti  szerződésben  a  Bérbeadó  az 
intézmény  lesz,  a  szerződést  azonban  az  önkormányzat  mint  az  épület 
tulajdonosa és az intézmény fenntartója is aláírja. A bevétel az intézmény 
számlájára  érkezik  és  ennyivel  csökkentheti  a  fenntartó  az  intézménynek 
adandó támogatását.

Az épületben a bérlő saját dolgozóit helyezheti el, azt ha szükségesnek látja, 
a  tulajdonos  illetve  a  bérbeadó  hozzájárulásával  átalakíthatja,  de  a 
befektetett összeget később nem kérheti vissza és le sem lakhatja. A bérleti 
szerződés  a  jelen  előterjesztés  1.  számú  melléklete,  a  testületi  döntésig 
remélhetőleg valamennyi érintett fél azt véleményezi és december 16-án az 
aláírható  lesz,  hogy  a  bérlő  azonnal  megkezdhesse  a  szükséges 
munkálatokat.                                               

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és 
elfogadni szíveskedjen!



Határozati javaslat:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  az 
Előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt, a Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. 
szám alatti  kollégiumi intézményterületen a jelenleg üresen álló  kollégiumi 
épület  bérbeadásával  a  Szentgotthárdon  a  Hunyadi  u.  33.  alatti 
gyárterületen munkahelyeket teremtő  C.Tessile Kft. 1056 Bp Váci utca 81. 
részére  a  vállalkozás  dolgozói  számára  szálláshely  biztosítása  céljából. 
Felhatalmazza a Polgármestert valamint a III. Béla Szakképző és Kollégium 
igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

  Bedics Sándor igazgató – III. Béla Szakképző és Kollégium

Szentgotthárd, 2010. december 1.

                                                                                             Huszár Gábor
                                                                                                                
                                                                                             Polgármester
Ellenjegyzés:



1. számú melléklet
BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről 

III.  Béla  Szakképzó  és  Kollégium –  9970  Szentgotthárd,  Honvéd  u.  - 
képviselője: Bedics Sándor Igazgató – 
mint bérbeadó (a továbbiakban bérbeadó), 
másrészről  
C.Tessile Kft. (Cg 01-09-943580 – adószáma: 11740528-2-41)
Székhely: 1056 Bp Váci utca 81. IV em
Ügyintézés/postacím : 9970 SZTG, Hunyadi utca 33.
Ügyvezető: Canclini Simone an: Marinoni Ida, szül 1966/05/18 Milánó
bérbevevő (a továbbiakban Bérlő) 
harmadik részről
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (képviseletében  Huszár  Gábor 
polgármester) mint tulajdonos
között alulírt helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények
1./ A jelen bérleti szerződés tárgya az Önkormányzat kizárólagos tulaj
donát képező a Szentgotthárd,  Hunyadi u.  27. szám alatti  ingatlan, 
melynek adatai:
- helyrajzi száma: szentgotthárdi --- hrsz.
- címe: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 27.
- az ingatlanon több épület is található, melyek jelenlegi funkciója: a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által  fenntartott  III.  Béla Szak
képző és Kollégium intézmény használatában lévő  középiskolai kollégi
um illetve a szentgotthárdi iskolákban tanuló diákok és tanárok vala
mint a kollégiumban lakó diákok számára étkezést biztosító konyha és 
étterem (menza) továbbá a III. Béla Szakképzó és Kollégium felnőttok
tatási központja.
.  

2.) Szentgotthárd Város vagyonrendelete alapján az ingatlan a Bérbeadó 
használatában és rendelkezése alatt áll. Az Önkormányzat vagyonáról 
szólórendelet szerint „A Képviselő -testület felhatalmazza az önállóan működ 
és gazdálkodó intézmény vezetőjét arra, hogy az intézmény vezetője az 
intézmény használatába adott ingatlanokra saját hatáskörében, határozott 
idejű szerződést köthet.” 
.
3.) A Bérlő a Szentgotthárd, Hunyadi út 33. szám alatti gyárterületen 
kíván termelő üzemet indítani. Az üzemben dolgozó nem szentgotthár
di munkavállalókat is foglalkoztat. A Bérlő célja ezzel a szerződéssel a 
munkavállalók részére szálláslehetőséget biztosítani Szentgotthárdon.  

II. A bérleti jogviszony



1./ Az ingatlanon álló épületek közül a bérleti jogviszony a jelen szer
ződés elválaszthatatlan mellékletét képező vázrajzon megjelölt, koráb
ban kollégiumként működött, jelenleg üresen álló épületre jön létre, ez 
képezi a jelen szerződés konkrét tárgyát.   

2./ A II/1. pont szerinti ingatlanra a bérleti jogviszony 2010. december 
16-tól határozott időre, 2 évre – 2012. december 16-ig - jön létre. Az 
épület adatai:  
Alapterülete 236 m2. 
Részei: 7 szoba, minden szobához tartozó előtérrel és gardróbbal vala
mint vizesblokkal ami egy zuhanyzófülkéből, mosdóból és WC-ből áll. 
Az épületben található még egy társalgó valamint közös folyosók továb
bá gázkazán elhelyezésére szolgáló épületrész. 
Közműellátottsága: villany, víz és szennyvíz; gáz.

Az épületben amíg kollégiumként működött szobánként négy személy 
részére  biztosították a lakhatást. 
Az épület könnyűszerkezetes technikával épült, cementkötésű forgács
lap falazatú, falai szigeteltek.
 
3./ A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi az I/1 és a II/1 és II/2.) 
pontokban részletesen körülírt ingatlant a Bérlő dolgozóinak elszállá
solása céljából
A Bérlő kijelenti, hogy az épületet megtekintette, az épület a céljainak 
megfelel. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az épület beköltözhető és lak
ható, de felújítása és korszerűsítése is időszerű. 

4.) A bérleti jogviszony a két év elteltével minden külön jogcselekmény 
nélkül, automatikusan megszűnik. A bérleti jogviszony lejárta előtt fél 
évvel a Bérlő  kezdeményezheti a bérleti jogviszony meghosszabbítását. 
Amennyiben a meghosszabbításban a szerződő felek írásban megálla
podnak,  a  jogviszony  meghosszabbodik.  A  meghosszabbított  jogvi
szonyra  vonatkozó  bérleti  szerződésben  a  jelenlegitől  eltérő  újabb 
szempontok is rögzíthetők. Amennyiben a Szerződő felek közös meg
egyezéssel a jogviszonyt nem hosszabbítják meg, az a lejárat napján 
minden külön jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik. 
A Bérbeadó az elektromos áram mérésére alkalmas almérő felszerelé
séről gondoskodik.

5.) A bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlő az épületet visszaadja a 
Bérbeadónak, gondoskodik arról, hogy onnan valamennyi az épületben 
tartózkodó személy kiköltözzön. A Bérlő köteles az épületbe bevitt ingó
ságokat elvinni. 
Nem viheti magával azokat a dolgokat, melyeket a bérleti jogviszony 
ideje alatt az épületbe beépített, továbbá nem követelheti a jogviszony 
alatt az épületen végzett korszerűsítések és beruházások ellenértékét 
semmilyen jogcímen sem, minden ilyen irányú esetleges követeléséről 
már most lemond.



6./ 6.1./ Szerződő felek a most bérbevett bérlemény  bérleti díját köl
csönösen és egybehangzóan 3 Euró + Áfa/m2/hó összegben állapítják 
meg. Bérbevevő a bérleti díjat első alkalommal a  bérlemény kulcsai
nak átvétele előtt, majd ezt követően minden hónapban előre, a hónap 
15. napjáig köteles a bérbeadónak az OTP NyRT Szentgotthárdi Fiókjá
nál vezetett 11747068-15421481. ______________ számú számlájára be
fizetni. 
6.2./ A helyiséggel kapcsolatos rezsi költségek a bérlőt terhelik. A Bér
lő köteles a közműszolgáltatóknál fogyasztóként bejelentkezni, azokkal 
külön szerződést kötni. A bérleményben a jelen szerződés megkötése
kor a bérbevett épületnek nincs külön elektromos fogyasztást-, gázfo
gyasztást és vízfogyasztást mérő almérő órája. Az ingatlanban a Bérlő 
jogosult az almérő órák felszerelésére. A Bérlő köteles minden hónap
ban a bérleti díj megfizetésével egyidejűleg a Bérbeadónak bemutatni 
és ezzel igazolni, hogy a bérlemény rezsiköltségét maradéktalanul meg
fizette. Ennek elmulasztása rendkívüli felmondási ok a Bérbeadó ré
széről.  

7./  A bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult a saját dol
gozói elszállásolásának esetét leszámítva a bérlemény más részére bár
mi módon történő használatba adására, átengedésére,  cseréjére, vagy 
hasznosítására. A bérlemény  használata kapcsán a Bérlő köteles be
tartani valamennyi jogszabályi előírást. Azok betartásáért kizárólagos 
felelősséggel tartozik.  
8./ A bérleti szerződést a Bérbeadó rendkívüli felmondással szüntethe
ti meg a következő esetekben: 
Ha
- a Bérlő a megállapított bérleti díjat nem fizeti meg
- a Bérlő a bérlemény rezsiköltségeit nem fizeti, vagy elmulasztja be
mutatni a rezsiköltségek befizetésének igazolását 
- a bérleményben az átépítést követően olyan átépítést folytat, melyre a 
Bérbeadótól nem kért írásos engedélyt
- a bérlemény használata során az épületben lakó dolgozók illetve a 
Bérlő bármely képviselője esetleg megbízottja olyan magatartást tanú
sít, ami az ingatlan területén lévő további épületben lévőket zavarja és 
emiatt bejelentés érkezik, eljárás indul és az eljáró hatóság a jogsértés 
tényét megállapítja
- a bérleményt rongálja, állagát rontja
- a Bérlő felszámolás, végelszámolás útján megszűnik. 
A rendkívüli felmondás esetén a Bérlő 15 napon belül köteles a helyi
séget tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bér
beadó rendelkezésére bocsátani.
A  rendkívüli  felmondást  írásban  kell  megtenni,  benne  a  felmondás 
okát meg kell jelölni.

9./ A Bérlő a bérleményben átalakításokat végezhet. Olyan átalakítás
ra amihez építési engedélyre van szükség, csak a Bérbeadó és az Ön
kormányzat külön írásbeli engedélye esetén van lehetőség.



Bérlő  a  bérleményben  a  következő  átalakításokat  kíván  megtenni: 
_____________ 

10. A Bérlemény intézményi terület, az egész ingatlan a III. Béla Szak
képző és Kollégium területe. Erre tekintettel a Bérlő tudomásul veszi, 
hogy az ingatlanon lévő többi épületet változatlanul használni fogják 
mások is. Az épületen kívüli részt – udvart, az épületek mögött a kertet 
– a Bérlőnek az épületben lakó dolgozói rendeltetésszerűen használ
hatják. 

III. Záró rendelkezések
1./ A jelen szerződéssel nem érintett kérdésekben a PTK, az 1993. évi 
LXXXVIII. tv.  vonatkozó előírásai az irányadóak.
2./ Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására vala
mennyi aláíró jogosultsággal rendelkezik így jognyilatkozatuk harma
dik személy jóváhagyását már nem igényli. Az Önkormányzat képviselő 
– testületének határozatszáma – melynek alapján a képviselője ezt a 
megállapodást aláírhatja: ---- /2010. számú határozat. 

3.) Szerződő felek a jelen Bérleti szerződést elolvasták és értelmezték. A 
Bérlő kijelenti,m hogy számára a szerződés anyanyelvére lefordításra 
és elmagyarázásra került, melyet ő megértett. 

4.) Valamennyi Szerződő Fél a jelen szerződést mint akaratával min
denben egyezőt jóváhagyólag aláírja.
Szentgotthárd,.                                                           
 

 
            bérbbeadó           Bérlő             Önkormányzat
Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés

      
        



Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képviselő – testületének 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Hozzájárulás a Kistérségi Társulás általi munkabérhitel felvételéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, mint a térség legnagyobb 
intézményfenntartója, az alábbi intézmények fenntartásáról gondoskodik:

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:
- Tótágas Bölcsőde intézményegység
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
 Tapsifüles Tagóvoda Gasztony
 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök)
 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, benne:
- SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
- Egységes Iskola intézményegység, azon belül:

 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
 SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama
 SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama
 SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája (tagiskola)

 Városi Gondozási Központ
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az érintett,  alapító önkormányzatok a Kistérségi Társulási  fenntartásba történő átadással 
valamint az elmúlt években meghozott intézményátszervezési döntésekkel olyan intézmény-
fenntartási  modellben működtetik  a fentebb felsorolt  intézményeket,  amelynél  kedvezőbb 
finanszírozási  formára  sem  az  elmúlt  években,  sem  jelenleg  nincs  lehetőség.  Az 
intézmények  fenntartásához  az  érintett,  alapító  települési  önkormányzatok,  így 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  is   –  részletes  pénzügyi  nyilvántartások  alapján  - 
működési  hozzájárulást  fizet,  ugyanakkor  a hozzájárulások (rendszeresnek mondható) 
határidőn  túli  megérkezése  így  is  komoly  finanszírozási  problémák  elé  állítja  a 
Társulást. Elmondható, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata is rendszeresen késve 
teljesíti  a  hozzájárulás  fizetési  kötelezettségét,  nem  egyszer  több  hónapos  időbeli 
csúszással, amely időnként eléri a 80 millió Ft körüli összeget is!

Az  ilyen,  átmeneti  pénzügyi  likviditási  problémák  kezelésére  és  az  intézmények 
ellátásának  zavartalan  működtetésére  tekintettel  indokolt  lenne,  ha  a  Társulás  is 
rendelkezne azzal a lehetőséggel, hogy – szükség esetén – munkabérhitelt vehessen 
fel, ehhez azonban a Társulást alkotó önkormányzat hozzájárulása is szükséges. Ezzel 
elkerülhető  lenne,  hogy  az  esetleges  átmeneti  pénzügyi  gondok  miatt  a  Társulás 
intézményeiben  dolgozók:  óvónők,  tanárok,  egyéb  közalkalmazottak  adott  esetben  nem 
kapnának  fizetést.  A  munkabérhitel  felvételére  természetesen  kizárólag  abban  az 



esetben  kerül  sor,  ha  arra  feltétlenül  szükség  van.  A  munkabérhitel  a  következő 
hónapokban érkező finanszírozásból visszafizethető.

Biztosítékra  azonban  ilyenkor  is  szükség  van.  Erre  tekintettel  a  következő  szövegezésű 
határozati  javaslatot  szeretnénk,  ha a  szentgotthárdi  Képviselő-testület  (valamint  a  többi 
kistérségi képviselő-testület is) elfogadná:
 

„Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy 
átmeneti  pénzügyi  likviditási  problémák  esetén  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  a  Társulás  által  fenntartott  intézmények  zavartalan 
működtetése és a munkabér kifizetéseinek biztosítása érdekében – eseti jelleggel - a  
számlavezető  intézetnél  munkabérhitelt  vegyen  fel.  A  Képviselő-testület  egyben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérhitel teljes összegét és annak költségeit  
esedékességkor megfizeti.”

 
A határozat szövegét előzetesen egyeztettük a Társulás számlavezető pénzintézetével (OTP 
Bank),  a  pénzintézet  csak  a  fenti  megszövegezésű,  valamennyi  képviselő-testület  által 
egységes formában meghozott  határozatokat tudja elfogadni a munkabérhitel  felvételével 
kapcsolatosan.  Mivel  a  pénzintézet  által  megfogalmazott  „a  Képviselő-testület  egyben 
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  munkabérhitel  teljes  összegét  és  annak  költségeit  
esedékességkor  megfizeti”  tartalmú  kötelezettségvállalás  meglehetősen  aránytalan  és 
igazságtalan lenne valamennyi tag önkormányzattal szemben, javasoljuk, hogy a képviselő-
testületi határozat egy második ponttal is bővüljön, az alábbi megszövegezéssel:
 

„A határozat 1.) pontja azzal a kiegészítéssel érvényes, hogy amennyiben a Kistérségi  
Társulás  által  felvett  munkabérhitel  megfizetése  esedékessé  válik,  a  munkabérhitel  
teljes összegét és annak költségeit  a Kistérségi Társulásban tag azon települési 
önkormányzatok  kötelesek  biztosítani  a  hozzájárulási  fizetési  kötelezettségeik  
arányában,  amelyek  a  munkabérhitellel  érintett  intézmények  fenntartása 
vonatkozásában  hozzájárulási  kötelezettséggel  rendelkeznek a  Kistérségi 
Társulás felé. Erről a Társulásban tag önkormányzatok külön megállapodást kötnek a  
melléklet szerinti megállapodás* elfogadásával.” 

A  hivatkozott  megállapodást*  az  előterjesztés  mellékleteként  (1.  számú  melléklet) 
előkészítettük.

A Társulást  alkotó  többi  önkormányzatot  levélben kerestük  meg a hozzájáruló  határozat 
meghozatala érdekében.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  fentiekre  tekintettel  az  előterjesztést 
megtárgyalni, a tárgyban dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy 
átmeneti  pénzügyi  likviditási  problémák  esetén  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban Kistérségi Társulás) a Kistérségi Társulás 
által  fenntartott  intézmények  zavartalan  működtetése  és  a  munkabér  kifizetéseinek 
biztosítása érdekében – eseti jelleggel - a számlavezető pénzintézetnél munkabérhitelt 



vegyen fel. A Képviselő-testület egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérhitel 
teljes összegét és annak költségeit esedékességkor megfizeti.

2. A határozat 1.) pontja azzal a kiegészítéssel érvényes, hogy amennyiben a Kistérségi 
Társulás által felvett munkabérhitel megfizetése esedékessé válik, a munkabérhitel teljes 
összegét  és  annak  költségeit  a  Kistérségi  Társulásban  tag  azon  települési 
önkormányzatok  kötelesek  biztosítani  a  hozzájárulási  fizetési  kötelezettségeik 
arányában,  amelyek  a  munkabérhitellel  érintett  intézmények  fenntartása 
vonatkozásában hozzájárulási kötelezettséggel rendelkeznek a Kistérségi Társulás felé. 
Erről a Kistérségi Társulásban tag önkormányzatok külön megállapodást kötnek az 1. 
számú melléklet szerinti megállapodás elfogadásával.

Határidő: azonnal
Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök
               Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. december 01.

                                                                                                           Dr. Gábor László
                                                                                                               irodavezető
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző 

1. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

MUNKABÉRHITEL FELVÉTELÉRŐL

amely létrejött az alábbi, a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást 
alkotó önkormányzatok között:



Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., képviseli: 
Huszár Gábor polgármester)
Alsószölnök Község Önkormányzata (9983 Alsószölnök, Fő u. 19., képviseli: Monek Zsolt 
polgármester)
Apátistvánfalva  Község  Önkormányzata (9982  Apátistvánfalva,  Fő  u.  143.,  képviseli: 
Erdei Lászlóné polgármester)
Csörötnek Község Önkormányzata (9962 Csörötnek, Vasúti u. 5., képviseli: Kocsis Zsolt 
polgármester)
Felsőszölnök  Község  Önkormányzata (9985  Felsőszölnök,  Templom  út  10.,  képviseli: 
Ropos Gábor polgármester)
Gasztony Község Önkormányzata (9952 Gasztony, Fő u. 39., képviseli: Ifj. Kóczán István 
polgármester)
Kétvölgy Község Önkormányzata (9982 Kétvölgy, Fő u. 2., képviseli:  Doncsecz András 
polgármester)
Magyarlak Község Önkormányzata (9963 Magyarlak,  Kossuth  Lajos  u.  143.,  képviseli: 
Monek Gyula polgármester)
Nemesmedves  Község  Önkormányzata (9953  Nemesmedves,  Fő  u.  13/A,  képviseli: 
Mesics Ferenc polgármester)
Orfalu  Község  Önkormányzata (9982  Orfalu,  Fő  u.  51.,  képviseli:  Goda  Ilona 
polgármester)
Rábagyarmat  Község  Önkormányzata (9961  Rábagyarmat,  Új  u.  1.,  képviseli:  Háklár 
Gyula polgármester)
Rátót  Község  Önkormányzata (9951  Rátót,  Fő  u.  49.,  képviseli:  Málics  Ferenc 
polgármester)
Rönök Község Önkormányzata (9954 Rönök,  Alkotmány u. 63.,  képviseli:  Pékó Tamás 
polgármester) 
Szakonyfalu Község Önkormányzata (9983 Szakonyfalu, Fő u. 120.,  képviseli:  Császár 
Tamás polgármester)
Vasszentmihály  Község  Önkormányzata (9953  Fő  u.  66.,  képviseli:  Császár  István 
polgármester)

között, az alulírott helyen és időben.

1.) A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az alábbi intézmények 
fenntartásáról gondoskodik:
 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:

- Tótágas Bölcsőde intézményegység
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
 Tapsifüles Tagóvoda Gasztony
 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök)
 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, benne:
o SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
o Egységes Iskola intézményegység, azon belül:

 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
 SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama
 SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama



 SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája (tagiskola)
 Városi Gondozási Központ
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2.) Az 1.) pontban felsorolt  közoktatási intézmények nem csak a székhelytelepülés és a 
tagintézményi  települések  számára  biztosítják  a  kötelező  önkormányzati  oktatási-
nevelési  feladatok  ellátását,  de  azon  kistérségi  települések  számára  is,  amely 
települések iskolával és/vagy óvodával nem rendelkeznek. 
A bölcsődei ellátás esetében elsősorban Szentgotthárdon, lakóhellyel és tartózkodási 
hellyel  rendelkező  gyermeket  kell  felvenni  az  intézménybe,  ezt  követően  pedig  a 
maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 
A  Városi  Gondozási  Központ kistérségi  működési  területtel  gondoskodik  a  házi 
segítségnyújtás,  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  a támogató szolgálat  és a 
közösségi pszichiátriai ellátásról. 
A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat szintén  a  kistérség  teljes  területén 
gondoskodik  a  családsegítés  szociális  alapszolgáltatási  feladatról,  valamint  a 
gyermekjóléti szolgáltatásról.

3.) Az 1.) pontban felsorolt intézmények fenntartásának feltételeiről a Szentgotthárd Város 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodása,  valamint  a 
tagintézményi  megállapodások  rendelkeznek  részletesen.  E  rendelkezéseknek 
megfelelően az intézmények fenntartásához a Megállapodásokban (alapító és egyéb 
módon  érintett)  települési  önkormányzatok  –  a  Társulás  munkaszervezete  által 
vezetett, részletes pénzügyi nyilvántartások alapján - működési hozzájárulást kötelesek 
fizetni a Kistérségi Társulás számára.

4.) A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az általuk alkotott  Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás átmeneti pénzügyi likviditási problémák 
esetén  a  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  intézmények  zavartalan 
működtetése és a munkabér kifizetéseinek biztosítása érdekében – eseti jelleggel 
- a számlavezető intézetnél munkabérhitelt vegyen fel. 

5.) A Szerződő Felek megállapodnak abban,  hogy  amennyiben a Kistérségi Társulás 
által felvett munkabérhitel megfizetése esedékessé válik, a munkabérhitel teljes 
összegét  és  annak  költségeit  a  Kistérségi  Társulásban  tag  azon  települési 
önkormányzatok  kötelesek  biztosítani  a  hozzájárulási  fizetési  kötelezettségeik 
arányában,  amelyek  a  munkabérhitellel  érintett  intézmények  fenntartása 
vonatkozásában  hozzájárulási  kötelezettséggel  rendelkeznek  a  Kistérségi 
Társulás felé.

6.) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket 
mindenek  előtt  peren  kívül,  tárgyalásos  úton  próbálják  rendezni  és  csak  ennek 
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

7.) A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amiről ebben a szerződésben külön 
nem rendelkeztek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak.

Jelen  szerződést  a  Szerződő  Felek  elolvasták,  a  tartalmát  megértették,  majd  azt,  mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szentgotthárd, 2010. december …

………………………………………               ………………………..…………



Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képv.: Huszár Gábor polgármester

Alsószölnök Község Önkormányzata
Képv.: Monek Zsolt polgármester

………………………………………
Apátistvánfalva Község Önkormányzata

Képv.:  Erdei Lászlóné polgármester

              ………………………..…………
Csörötnek Község Önkormányzata
Képv.: Kocsis Zsolt polgármester

………………………………………
Felsőszölnök Község Önkormányzata

Képv.: Ropos Gábor polgármester

………………………..…………
Gasztony Község Önkormányzata

Képv.: Ifj. Kóczán István polgármester

………………………………………
Kétvölgy Község Önkormányzata

Képv.: Doncsecz András polgármester

………………………..…………
Magyarlak Község Önkormányzata
Képv.: Monek Gyula polgármester

………………………………………
Nemesmedves Község Önkormányzata

Képv.: Mesics Ferenc polgármester

………………………..…………
Orfalu Község Önkormányzata
Képv.: Goda Ilona polgármester

………………………………………
Rábagyarmat Község Önkormányzata

Képv.: Háklár Gyula polgármester

………………………..…………
Rátót Község Önkormányzata

Képv.: Málics Ferenc polgármester

………………………………………
Rönök Község Önkormányzata

Képv.: Pékó Tamás polgármester

………………………..…………
Szakonyfalu Község Önkormányzata
Képv.: Császár Tamás polgármester

………………………..…………
Vasszentmihály Község Önkormányzata

Képv.: Császár István polgármester



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Előirányzatok rendezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az alábbiak szerinti előirányzat rendezéseket 
szükséges  végrehajtani  a  költségvetési  rendeleten történő átvezetést  megelőzően,  melyeket 
intézményenként foglalunk össze:

1.Móra Ferenc Városi Könyvtár
Az Önkormányzat  nevében benyújtott,  a  Könyvtár által  elkészített  TIOP-1.2.3-08/1-2008-
0082 azonosító  sz.,  „Minőségi  információs  szolgáltatások  feltételeinek  kialakítása  és 
fejlesztése  a  tudás  és  esélyegyenlőség  szolgálatában  a  "nyugati  végek"  könyvtáraiban”  c. 
pályázat  2010.  szeptember  30-án  lezárult.  A pályázaton  elnyert  összeg:  7.071.696,-  Ft,  a 
felhasznált  támogatás  7.026.768,-Ft,  a  folyósított  előleg:  2.475.093  Ft  volt.  A pályázat 
elszámolása két ütemben történik. Első elszámolás már be lett nyújtva, a második elszámolás 
december 31-ig esedékes. Sajnos ebben az évben még az első elszámolás összege sem térül 
meg, a kiutalás késik, így a már kifizetett összegeket (tekintettel a kapott kamat és banköltség 
összegére is) összesen 4.533.300,- Ft-ot előirányzat szinten biztosítani szükséges. (Kérelmet 
mellékeljük.)  A 2010.  évi  költségvetésünkben  a  működési  hitel  terhére  kell  biztosítani  a 
fedezet. A 2011. évi költségvetésünkben ezt az összeget bevételként tervezzük.

2.Rendelőintézet:
Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (továbbiakban  Áht.)  100/B.§ 
értelmében - 2010. augusztus 15-től a bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító 
szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.
Fentiekre tekintettel – a mellékelt kérelem alapján – a Rendelőintézet saját bevétel többletét – 
675.000,- Ft -  a dologi kiadások finanszírozására kéri engedélyezni az intézmény. 

Az  Intézmény  pótelőirányzat  kérelmét  tárgyalta  a  Testület  a  2010.  októberi  ülésén,  ahol 
258/2010. számú határozatában döntött 3.000 e/Ft biztosításáról, továbbá a kérelem ismételt 
tárgyalását rendelte el a decemberi ülésen.
Az októberi kérelemben az önkormányzati finanszírozás megemelését a TB bevételek jelentős 
elmaradása miatt kérte az Intézmény.
A  2010.  december  3-án  kihirdetett,  a  Gyógyító-,  megelőző  ellátás  jogcím-csoportból 
finanszírozott  egészségügyi  szolgáltatók  korábbi  évekből  felhalmozott  adósságának 
rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 269/2010. Kormányrendelet szerint 
az intézmény várhatóan plusz központi finanszírozást kap 1.385 e/Ft összegben. A rendelet 
szerint  a  támogatás  folyósítására  december  31-ig  kerül  sor.  Továbbá  további  77  e/Ft  TB 
finanszírozás is  várható az októberben jelezett  összeghez képest,  így várhatóan 1.000 e/Ft 
önkormányzati  finanszírozást  kell  biztosítani  az  Intézmény kiadásainak  előirányzat  szintű 
rendezése érdekében. 

3.Polgármesteri Hivatal:
Az  Áht.  2.  pontban  hivatkozott,  a  többletbevételek  felhasználására  vonatkozó  előírásaira 
tekintettel  a  Városi  TV  üzletrész  értékesítés  180.000  e/Ft,  az  Ipari  Parkban  földterület 
értékesítés 62.235 e/Ft bevételek felhasználására vonatkozó Testületi határozatot is szükséges 



meghozni. Továbbá a működés során több szakfeladaton keletkeznek olyan többletbevételek 
(pl. köztemetés bevétele- kiadása, ingatlanértékesítés bevétele, kiadási oldalon adott esetben 
nem tervezett  járulékos költségek – földhivatal,  értékbecslés,  hirdetés,  ÁFA stb.),  amelyek 
felhasználhatóságáról szintén dönteni szükséges. 
Az  üzletrész  értékesítésének  előkészítésekor,  valamint  az  Ipari  Parkban  a  földterület 
értékesítés  előkészítése  során  is  tájékoztattuk  a  T.  Testületet  a  működési  hiányunk  plusz 
bevételek  nélkül  kezelhetetlen  mértékéről,  a  várható  és  a  költségvetésben  nem  tervezett 
fizetési kötelezettségekről – Erste Bank által a Gotthárd-Therm kft által kibocsátott kötvény 
miatti  önkormányzati  kezességvállalás.  A  többletbevételből  tehát  a  kezességvállalásként 
teljesített összeg rendezése is szükséges.
Mindezekre  tekintettel  a  bevételi  többletek  felhasználásáról  külön  határozatban  kell  a 
Testületnek rendelkezni.

Az  előirányzatok  rendezése  körében  –  felülvizsgálva  a  Társulás  költségvetését  is  –  az 
önkormányzati támogatás csökkentését szolgálja a Társulás tekintetében, a korábbi évek fel 
nem  használt,  a  normatív  állami  hozzájárulások  elszámolását  követően  keletkezett 
pénzmaradvány összege. Erre tekintettel is kérjük a Testületi határozatot hozni.

4.Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény:
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény esetében is az Áht. 100/B. §-ban előírtakra 
tekintettel  a  tankönyvforgalmazással  kapcsolatos  bevételi  többlet  felhasználásáról  is 
rendelkezni  szükséges  –  ill.  javaslatot  kell  tenni  a  Társulási  Tanács  felé.  A 
tankönyvforgalmazás  bevétel  többletét  az  intézmény  a  tankönyvek  rendelésével  és 
értékesítésével  foglalkozó  személyek  juttatására  használhatja  fel,  ami  intézményi  szinten 
összesen 455 e/Ft-ot jelent.

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

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP-1.2.3-08/1-2008-0082 
azonosító sz., „Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása és fejlesztése a 
tudás  és  esélyegyenlőség  szolgálatában  a  "nyugati  végek"  könyvtáraiban”  c.  pályázattal 
kapcsolatos 2010. évi kifizetések finanszírozására 4.533.300,- Ft-ot biztosít a működési hitel 
terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

2.a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rendelőintézet  saját 
bevételek előirányzaton keletkezett 675.000,- Ft többletet az Intézmény a dologi kiadásainak 
fedezetére engedélyezi felhasználni.
2.b.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében  a  Rendelőintézet  tekintetében  az  önkormányzati  támogatást 
(intézményfinanszírozás)  maximum  1.000  e/Ft-tal  megemeli  egyben  a  Rendelőintézet  TB 
bevételét ugyanezzel az összeggel csökkenti, fedezete az Önkormányzat működési hitele. A 
Képviselő-testület  kijelenti,  amennyiben a TB finanszírozás /  központi  finanszírozás 2010. 
december 31-ig az előterjesztésben jelzetteken túl növekszik az Intézmény nem jogosult az 
emelkedés mértékével azonos önkormányzati támogatás felhasználására, az elvonásra kerül. 



Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos

  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

3.a.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Városi Tv 
üzletrész értékesítéséből származó bevételéből 111.463.381 Ft összeget a Gotthárd Therm Kft. 
kötvénykibocsátáshoz  kapcsolódó  kötelezettség  tekintetében  beállt  készfizető 
kezességvállalás  kiadásaira,  és  az  üzletrész  értékesítéssel  kapcsolatos  kiadásokra,  a 
fennmaradó összeget a 2010. évi hiány csökkentésére rendeli fordítani.
3.b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipari Parkban földterület 
értékesítésből  származó  62.235  e/Ft  bevételét,  az  értékesítéssel  kapcsolatban  felmerült 
kiadásokra, a fennmaradó részt  a 2010. évi hiány csökkentésére rendeli fordítani.
3.c) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzőekben nem említett 
az  egyes  szakfeladatokon  belül  keletkezett  bevételi  többleteit  az  azokkal  kapcsolatos 
kiadásokra rendeli fordítani.
3.d) Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Szentgotthárd Város  és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2010. évi költségvetésben tervezett spec.célú 
támogatásból  8.000  e/Ft  zárolását  rendeli  el,  egyben  felkéri  a  Társulási  Tanácsot,  hogy 
költségvetési határozatán az átvezetésről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szentgotthárd Város és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsát,  hogy  2010.  évi  költségvetési 
határozatán  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  tekintetében  455  e/Ft 
többletbevétel  felhasználását  átvezesse  a  következők  szerint:  személyi  juttatásra  71  e/Ft, 
munkaadót terhelő járulékra 17 e/Ft, dologi kiadásra 367 e/Ft összegben.

Határidő:azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. december 7.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/554-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu

Tárgy: A TIOP pályázat finanszírozása

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az  Önkormányzat  által  benyújtott  TIOP-1.2.3-08/1-2008-0082 azonosítójú,  Minőségi 
információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása és fejlesztése a tudás és esélyegyenlőség 
szolgálatában a "nyugati végek" könyvtáraiban c. pályázat 2010. szeptember 30-án lezárult.
A pályázaton elnyert összeg: 7.071.696 Ft                        Felhasznált összeg: 7.026.768,-Ft
Előleg: 2.475.093 Ft 

I. fizetési kérelemre benyújtva: (megtérülési idő: ????- nem tudjuk,hogy 2010.év lesz-e)
Technikai eszközök:                                                                                       

Szervergép:     328.900 Ft                                            
4 db számítógép: 1.016.640 Ft                                         
A/3-as lapszekenner:      36.600 Ft                                                  
A/4-es diaszkenner:      41.640 Ft                                                          

                                                                                                                                   
Szakmai közreműködő:                                                             

Megbízási díja:    286.380 Ft                                                      
Járuléka:      68.165 Ft

___________________________________________
Összesen: 1.778.325 Ft                                        
                                                                                                            
II. fizetési kérelem:  (benyújtási hat.idő: 2010.12.31).                       

Villanyszerelés:    772.140 Ft                             
Számítógép-beszerzés: 2.185.740 Ft
Rádiós hálózat:    513.080 Ft
Szikla szoftverek: 1.194.000 Ft
MAGic szoftverek:     281.250 Ft
Piktogramok, burkolati jelek:      64.920 Ft
Megbízási díj:     190.920 Ft
Járulék:       46.393 Ft

_____________________________________________
Összesen: 5.248.443 Ft

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu


Önkormányzat által előfinanszírozott összeg:          4.533.300,-Ft

ELSZÁMOLÁS
7.026.768,-(felhasznált összeg)
-   2.475.093,- (előleg) 
-   4.533.300,- (önkormányzat finanszírozása.)          
-        18.375,-(kapott kamat-bankköltség felhasználása)               

---------------------------------------
            0,-

Kiemelt előirányzatonkénti teljesülés:

Felújítás Beruházás Személyi Járulék Dologi Összesen:
2009. év 329 329
2010. év 772 4 375 477 113 961 6 698
-ebből 
pénzmaradványbó
l

1 038 477 153 483 2 151

Ei.mód 772 3 337 0 -40 478 4 547
Összesen: 772 4 704 477 115 959 7 027
 

Szentgotthárd, 2010. november 12.

Tisztelettel:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató



 

Iktatószám: 497/9-62/2010.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete
Huszár Gábor
Polgármester úr

Tisztelt Képviselő – testület !

A Rendelőintézet  Szentgotthárd  intézményi  működési   bevétel  többlet  felhasználását  kéri 

engedélyezni.

Bérlet és lízing díjbevétel  többlet 119 000,- Ft

Kötbér, bírság  bevétel többlet   37 000,- Ft

ÁHT kívül továbbszámlázott  bevételi többlet 172 000,- Ft

ÁHT kiv.- ről egyéb kamat bevétel többlet 347 000,- Ft

___________________

Összesen: 675 000,- Ft

A bevételi többletet dologi kiadásokra szeretnénk felhasználni; eszközkarbantartásra, tovább 

számlázott szolgáltatásra.

Szentgotthárd, 2010. december 3.

Dr. Mesterházy Mária

intézményvezető főorvos

1 RENDELŐINTÉZET 
SZENTGOTTHÁRD

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u.18.  Pf:70           
Központi számok:  94/380-042; 380-353;  

                 94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083  



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010.december 15-i ülésére

Tárgy:  Önkormányzati megtakarításai program

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  ésszerű  és  takarékos  gazdálkodás  érdekében 
folyamatosan  tesz  és  tett  lépéseket  az  elmúlt  években,  azonban a  megváltozott  gazdasági 
környezet  –  központi  források  csökkenése,  gazdasági  válság  -,  a  korábbi  évek  jelentős 
kötelezettségvállalásainak hatásai egyre nehezebb helyzetbe hozzák az Önkormányzatot.
Likviditásunk  megőrzése-,  a  hatékony,  gazdaságos  és  eredményes  működtetés  biztosítása 
érdekében  olyan  lehetőségeket  kell  keresnünk,  amelyek  a  kialakult  helyzetben  megoldást 
jelenthetnek.
A költségvetési helyzetünk stabilitását bevétel növeléssel, ill. kiadás csökkentéssel érhetjük el. 
A kiadások  csökkentésének  egyik  lehetséges  módja  -  ami  elsősorban hosszú  távon jelent 
nagyobb megtakarítást - az un. önkormányzati megtakarítási programban történő részvétel. 
A konstrukció  lényege,  hogy  az  önkormányzat  jelenleg  hatályos  szerződésállományának, 
költségvetésének  felülvizsgálatát  követően  egy  megtakarítási  programcsomag  kerül 
kidolgozásra.  A  programcsomagban  meghatározásra  kerülnek  azok  a  területek,  ahol 
megtakarítások érhetők el, rögzítésre kerül a várható megtakarítás mértéke, a megtakarítások 
elérése érdekében pedig lebonyolításra kerülnek a szükséges közbeszerzési eljárások, majd az 
ezek  eredményeképpen  megkötött  szerződések  alapján  érzékelhető  megtakarítások 
jelentkeznek. 
Ebben a rendszerben többek között és csak példaként hozva kerülhet sor a villamos-energia 
szabadpiaci  vásárlására,  a  telekommunikációs  szolgáltatások  vásárlására,  a  folyószámla 
vezetés-,  és folyószámlahitel biztosítására, de akár még a jelenlegi a kötvénykibocsátáshoz 
kapcsolódó kezességvállalásunkból eredő kötelezettség kedvezőbb alakulása is várható. 

Kialakításra kerül ezeken túl a  helyben központosított közbeszerzés rendszere, amelyben a 
részt  vevő  szervezetek  –  az  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szervek,  esetleg 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - a rendszerbe bekerülő áruk és szolgáltatások 
körét  ezen  rendszeren  keresztül  szerzik  be.  A beszerzések  egységes  kezelése,  a  nagyobb 
volumenű szerződéskötések jelentős megtakarításokat  eredményezhetnek minden résztvevő 
számára. További előny, hogy jól követhető, kiszámítható rendszerben lehet a beszerzéseket 
bonyolítani. 
Természetesen  ezeket  a  feladatokat  csak  ezen  a  területen  szakértelemmel  és  tapasztalattal 
rendelkező  szervezettel  tudjuk  megvalósítani.  Az  önkormányzati  megtakarítási  program 
ötletének kidolgozása és bonyolítása az általunk megkeresett Lucsik és Társa Kft. nevéhez 
fűződik, akik több önkormányzat esetében is jelentős eredményeket értek el. A T. Képviselők 
a  www.lucsikestarsa.hu weboldalon  részletes  információkat  szerezhetnek  a  Kft.-vel 
kapcsolatban.  (Referencia  lista  a  cégről  szóló  általános  információk  alatt  található,  ide 
átemeltük a referencialista egy részét:
• Pénzügyminisztérium 
• Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
• Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
• Vám-és Pénzügyőri Iskola 
• Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

http://www.lucsikestarsa.hu/


• Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala 
• Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzata 
• Budapest Főváros Pesterzsébet-Pestszentimre Önkormányzata 
• Budapest Főváros Budafok-Tétény Önkormányzata 
• Budapest Főváros Kispesti Önkormányzata 
• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
• Kisvárda Város Önkormányzata 
• Csorna Város Önkormányzata 
• Mátészalka Város Önkormányzata 
• Okány Község Önkormányzata 
• Kocsord Község Önkormányzata 
• Markusovszky Kórház, Szombathely 
• Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
• Szent György Kórház, Székesfehérvár 
• Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet, Békéscsaba 
• Heves Megyei Munkaügyi Központ 
• Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ 
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ 
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ 
• Fővárosi Munkaügyi Központ 
• Csongrád Megyei Munkaügyi Központ 
• Tolna Megyei Munkaügyi Központ 
• Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Főiskola Kar 
• Budapesti Kommunikációs Főiskola 
• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
• Földmérési és Távérzékelési Intézet 
• Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága 
• Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet 
• Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet 
• továbbá egyéb gazdasági szervezetek – ( összességében több mint 200 partner) 

A Kft.  ügyvezetőjével  történt  személyes,  előzetes  egyeztetést  követően  a  megtakarítási 
programcsomag megvalósítása érdekében és a referencialista ismeretében a feladat ellátására 
vonatkozóan  a  mellékelt  szerződés  tervezetet  terjesztjük  a  T.  Képviselő-testület  elé.  Az 
eredetileg  a  társaságtól  kapott  szerződéstervezetet  Szentgotthárd  igényeit  és  érdekeit  is 
figyelembe  véve  több  pontban  is  módosíttattuk,  melyeket  a  kft  elfogadott.  Ennek 
eredményeképpen alakult ki a mellékelt tervezet. 

Kérjük a T. Testület döntését atekintetben, hogy támogatja-e az önkormányzati megtakarítási 
program megvalósítását, továbbá amennyiben egyetért a programcsomag megvalósításával a 
mellékelt szerződés tervezetet aláírásához hozzájárulását adja. 

Javasoljuk,  amennyiben  az  Önkormányzat  tekintetében  a  Képviselő-testület  támogatja  a 
megtakarítási  program  megvalósítását,  úgy  legalább  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  szentgotthárdi  intézmények  is  bevonásra 
kerüljenek a rendszerbe, erről kezdeményezzük a Társulás döntését.
Egyébiránt az egész Társulás esetében is megvalósítható a program, ha ezt a Társulási Tanács 
támogatja. 



Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
megtakarítási  program megvalósítását  támogatja.  A program kidolgozása  és  megvalósítása 
érdekében  az  Előterjesztés  1.  számú  melléklete  szerinti  szerződés-tervezetet  elfogadja  és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szentgotthárd Város 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsát,  hogy  az  általa  fenntartott 
szentgotthárdi alapítású intézmények  vonatkozásában támogassa a megtakarítási programban 
történő részvételt, és járuljon hozzá az erre vonatkozó -  az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalmú - szerződés aláírásához.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. december 6.

Dr. Dancsecs Zsolt Jakabné Palkó Edina
         Jegyző Pénzügyi Irodavezető



Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

1
2 M E G B Í Z Á S I    K E R E T S Z E R Z Ő D É S

Amely létrejött egyrészről

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Képviseletében eljár: Huszár Gábor Polgármester

a továbbiakban, mint Megbízó, valamint

a LUCSIK ÉS TÁRSA TANÁCSADÓI, OKTATÓI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓI 
KFT
1062 Budapest, Bajza u. 54.
Adószám: 13233640-2-42
Raiffeisen Bank: 12010628-00105411-00100007
Képviseletében eljár: Lucsik János ügyvezető igazgató

a továbbiakban mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.  A Megbízó megbízza a  LUCSIK ÉS TÁRSA Korlátolt  Felelősségű Társaságot  a  jelen 
megbízási  szerződés  III.  pontjában  meghatározott  közbeszerzési  tanácsadói  feladatok 
ellátásával,  illetve  a  tanácsadói  tevékenység  eredményeként  megjelölt  közbeszerzési 
eljárások komplex lebonyolításával. 
 
2. A Megbízott köteles a tevékenységét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, szakszerűen 

és törvényesen folytatni, figyelemmel a Megbízó által támasztott szakmai és pénzügyi elvárásokra. 

II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A szerződést a Felek, a szerződés aláírásától számított 24 hónapos, határozott időtartamra kötik meg. 

Amennyiben valamely a szerződés időtartama alatt megindított közbeszerzési eljárás túlnyúlik a 

szerződés 24 hónapos időtartamán, úgy a Megbízott köteles a közbeszerzési feladatokat a túlnyúló 

eljárás befejezéséig, illetve a szerződéskötésig ellátni. 

A megbízás tárgyi hatálya ( tárgykörei), a közbeszerzési tanácsadás keretében:
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1. Közbeszerzési Intézkedési Terv készítése

2. Az önkormányzat közigazgatási területén fellelhető ajánlatkérők feltérképezése

3. Az  önkormányzat  által  korábban  megkötött  és  jelenlegi  is  hatályban  lévő  szerződések 
közbeszerzési szempontú ellenőrzése

4. A jelenleg hatályos Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, különös tekintettel a Kbt. 2010. 
szeptember  15-én  hatályba  lépett  módosításaira,  javaslattétel  a  Közbeszerzési  Szabályzat 
módosítására. 

5. A helyben központosított  közbeszerzési  rendszer létrehozása, az ahhoz szükséges rendelet-
tervezet elkészítése a Megbízóval történő egyeztetés alapján.

6. Az  Önkormányzat  és  az  önkormányzati  költségvetési  szervek  elemi  költségvetésének, 
közbeszerzés szempontú átvilágítása

7. A 2011. évi és 2012. évi közbeszerzési terv elkészítésében való segítségnyújtás, a szükséges 
mennyiségi felmérések elkészítése

8. Az Önkormányzat 2011-2012. évre vonatkozó megtakarítási programcsomagjának elkészítése, 
az  elfogadott  programcsomag végrehajtása,  ennek keretén  belül  a  2011.  évi  és  2012.  évi 
közbeszerzési  tervben  szereplő,  illetve  a  szerződés  időtartama  alatt  megvalósuló 
közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása. A konkrét programcsomag kialakításához  a 
Megbízó átadja  a Megbízott  részére  az  általa  kért  információkat  és adatokat.  Lehetőséget 
biztosít  neki  arra,  hogy  a  Megbízónál  fellelhető  könyvekbe,  nyilvántartásokba, 
dokumentumokba betekinthessen, a szükséges adatokat megkaphassa. Így kerül kialakításra a 
végleges  Megtakarítási  Programcsomag.  Ebben  a  Programcsomagban  szerepelnek  a 
javaslatok a lehetséges, potenciálisan megtakarítással járó területekről – különösen a villamos 
energia vásárlás, a kommunikációs szolgáltatások, a folyószámla vezetés-, és folyószámlahitel 
biztosítása  -  a  prognosztizálható  megtakarítások  mértékéről  és  ezek  elérésének  várható 
idejéről. A Megtakarítási Programcsomagot  a Megbízó döntéshozatalra feljogosított szerve 
fogadja el. A Megbízó jogosult arra is, hogy a jelen szerződés fennállása alatt de egy későbbi 
időpontban a Programcsomag kiegészítését kérhesse – e kérésnek a Megbízott köteles lesz 
eleget tenni.  A Programcsomag elkészítésének várható határideje: 2011. február 15.

9. A konkrét közbeszerzési eljárások komplex lebonyolítása, ezen belül:

a) a  beszerzés  tárgyának  és  mennyiségének  pontos  megismerése  esetén  -  a  Megbízó 
igényeinek megfelelően javaslattétel a közbeszerzési eljárás fajtájára, módjára, az egyes 
részajánlati lehetőségek kialakítására,
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b)  egy fő delegálása a Bíráló Bizottságba,
c) a megbízólevelek elkészítése,
d) az összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése,
e) Az  eljárást  megindító  hirdetmény  tervezetének  elkészítése,  és  Bíráló  Bizottság  elé 

terjesztése, 
f) szükség esetén a rész-ajánlattétel szempontjainak kidolgozása,
g) a  Megbízó  igényeinek  megfelelően,  a  beszerzés  tárgyához  igazodó  alkalmassági-

alkalmatlansági feltételek megfogalmazása 
h) a pontozási szempontrendszer megalkotása, javaslatok az elbírálási szempontokra,
i) a pályázatok kötelező tartalmi elemeinek, a pályázathoz szükséges okmányok körének 

meghatározása,
j) ajánlati dokumentáció elkészítése, és a Bíráló Bizottság elé terjesztése,
k) a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása,
l) az ajánlatételi határidő lejártakor a bontási eljárás lefolytatása, a bontási jegyzőkönyv 

elkészítése
m) az  ajánlatok  átvizsgálása,  szükség  esetén  a  hiánypótlási  felhívások,  értesítések 

elkészítése, 
n) a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 84-87. §-ban meghatározott feladatok 

elvégzése,
o) javaslat, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítására,
p) javaslat, az ajánlatok alkalmatlanságának megállapítására, 
q) javaslat a kizárásra,
r) a  megalkotott  szempontrendszer  alapján  a  pontozás  figyelemmel  kísérése,  -  Bíráló 

Bizottsági tagság esetén elvégzése - a megállapított eredmények visszaellenőrzése,
s) a nyertes ajánlattevők kiválasztására történő javaslattétel,
t) a közbeszerzési eljárásról szóló összegzés elkészítése,
u) az eredményhirdetés lebonyolítása, a jegyzőkönyv elkészítése,
v) a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató tervezetének elkészítése, Bíráló 

Bizottság elé terjesztése,
w) kapcsolattartás a Közbeszerzési Értesítő jogászaival,
x) ha az eljárás során jogorvoslati eljárás indul, képviselet biztosítása Megbízó részére
y) hivatalos közbeszerzési tanácsadó biztosítása
z) továbbá valamennyi a választott eljárás fajtájához igazodó, jogszabályban előírt feladat 

elvégzése

10. A Megbízott  a feladatokat  a Megbízó utasításában foglaltaknak megfelelően és a 
Megbízó igényeinek szem előtt tartásával köteles végezni. 

11. Ha a Megbízó szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles erre 
figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó a Megbízott  által megkifogásolt  utasításhoz 
továbbra is ragaszkodik,  köteles azt  írásban előterjeszteni.  Ezt  követően Megbízó 
tudomásul  veszi,  hogy  az  utasítás  végrehajtásából  eredő  minden 
jogkövetkezményért  és  károkért,  kizárólagosan  felel,  illetőleg  Megbízottat 
semminemű felelősség nem terheli.  

12. Amennyiben  Megbízó  utasítása  olyan  jogsértő  cselekmény  elvégzésére  irányulna,  mely  a 
közbeszerzései  eljárás  törvényes  lefolytatását  vagy  a  közbeszerzési  eljárás  nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztását jogszerűtlenül befolyásolná, a Megbízott jogosult a szerződést - 
minden jogkövetkezmény nélkül - azonnali hatállyal felmondani. 

13. A Megbízott a jelen szerződésből fakadó jogai és kötelezettségeit más személy vagy 
társaság részére nem engedheti át. Amennyiben erre mégis sor kerül,  a Megbízó 
jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
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14. A Megbízott képviseletét, Lucsik János hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Dr. Mrovcza Péter 
hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó,  Dr.  Biró  Judit  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó,  Dr. 
Kátay Tamás jogtanácsos és Murányi Réka közbeszerzési referens látják el. (Tel: 06/1/374-
0111, fax: 1/413-0989 )

15. A Megbízott a közbeszerzési eljárás során keletkező iratokat köteles legalább egy példányban 
a Megbízó részére, a birtokába kerülést követő legkésőbb nyolc napon belül átadni. 

IV. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A közbeszerzési eljárás során a Megbízó kötelezi magát, hogy minden, a tanácsadói vélemény 

elkészítéséhez illetve a konkrét közbeszerzési eljárás szabályszerű és törvényes lefolytatásához 

szükséges, a Megbízott által kért iratot, dokumentumot, információt a Megbízott részére átadja. 

Amennyiben a Megbízó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a megbízott a szerződést – 

minden jogkövetkezmény nélkül, - azonnali hatállyal felmondhatja.  

2. A Megbízó feladatai:

 a  Megbízói  igényeket  és  feltételeket  mindenkor  előre  és  időben  meghatározza,  és  azt  a 
Megbízott tudomására hozza,

 a jogszabályban meghatározott határidők teljesítése érdekében, a Megbízott által előterjesztett 
ügyekben a szükséges döntéseket a lehető legrövidebb időn belül meghozza, a jóváhagyásokat 
kiadja, 

 az Önkormányzat illetékességi területén lévő ajánlatkérők felkutatásában segítséget nyújt  a 
Megbízottnak,

 a helyben központosított közbeszerzési rendszer kialakítása során szorosan együtt működik a 
Megbízottal, javaslatait, felmerült igényeit továbbítja a Megbízott felé

 az  ajánlatok  és  a  Megbízott  értékelése  alapján  meghatározza  a  közbeszerzési  eljárás 
eredményét,

 részt vesz az eredményhirdetésen,
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3. A Megbízó folyamatosan biztosítja a Megbízott azon helyzetét és jogállását, hogy a megbízást 

akadálytalanul, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, maradéktalanul teljesíthesse. A Megbízó 

döntési és intézkedési jogköre gyakorlása közben feltétlenül köteles elősegíteni a Megbízott 

kötelezettségeinek teljesítését. A Megbízó a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre 

vonatkozó utasításait írásban közli a Megbízottal. Írásban közöltnek kell tekinteni az ajánlott levélben, 

telefaxon illetve e-mailben adott utasítást is.

4. Megbízott kinyilatkozza, hogy a hatályos jogszabályi előírások Megbízott hibájából történő 
megsértése  miatt,  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  által  Megbízóval  és  képviselőivel 
szemben  esetlegesen  kiszabott  bírságot,  igazgatási  és  szolgáltatási  díjat,  valamint  a 
jogorvoslati eljárás költségeit teljes körűen átvállalja.

V. A MEGBÍZÁSI DÍJ

1. A  Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  közbeszerzési  eljárások 
előkészítése  érdekében  végzett  feladatokért  a  Megbízott  külön  ellenszolgáltatást 
nem számít fel. 

• A  helyben  központosított  közbeszerzési  rendszer  kialakításában  való 
közreműködésért a Megbízottat 200.000.-Ft+ÁFA összeg illeti meg. 

A tanácsadói munkadíj kifizetésére az elkészített helyi rendelet tervezet átadását követő 30 
napon belül kerül sor. 

2. A közbeszerzési eljárások komplex lebonyolításának díját a Felek az alábbiak szerint 
határozzák meg:

Az Önkormányzat által elfogadásra kerülő önkormányzati megtakarítási programcsomagon 
belüli közbeszerzési eljárások estén a megbízási díj, a közbeszerzési eljárás eredményeként 
elért  megtakarítás 15%-a.  A megtakarítás mértékét  a becsült  érték és a szerződés díja 
közötti különbözet adja. 

A megtakarítási programcsomagon kívüli közbeszerzési eljárások esetében 

• A Kbt. II. része szerinti eljárások esetében eljárásonként egységesen 400.000.-Ft+ÁFA összegben, 

• nemzeti eljárás esetén eljárásonként egységesen 300.000.-Ft+ÁFA összegben kerül meghatározásra.  

A  megtakarítási  programcsomagon  kívüli  közbeszerzési  eljárások  esetében,  a  két 
szakaszból álló eljárások esetén a Megbízott a megbízási díj másfélszeresére jogosult. 

A megtakarítási  programcsomagon  kívüli  közbeszerzési  eljárások  esetében  a  munkadíj 
kifizetésére két ütemben kerül sor:

I ütem: az eljárás megindító hirdetmény megjelenését, megküldését követően kerül sor az 
ellenérték 50%-ának kifizetésére. A Megbízó az összeget a számla kézhezvételétől számított 
30 napon belül utalja a Megbízott által megadott számlaszámra. 



II. ütem: a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését, illetve egyszerű eljárás esetén 
az  összegezés  elkészítését  követően  kerül  sor  a  munkadíj  fennmaradó  50%-ának 
kifizetésére.  A Megbízó az összeget  a  számla kézhezvételétől  számított  30  napon belül 
utalja a Megbízott által megadott számlaszámra.

A megtakarítási  programcsomagon  belüli  közbeszerzési  eljárások  esetében  a  munkadíj 
kifizetésére két egyenlő részletben kerül sor átutalással:

I. részlet:  a  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  történt 
szerződéskötést  követően  kiállított  számla  alapján,  a  számla  kézhezvételétől 
számított 30 napon belül,

II. részlet: fizetési határideje 2011. szeptember 30.

4. A megbízási díj magában foglalja különösen:

 a lebonyolítással kapcsolatos rezsiköltségeket,
 a lebonyolítással kapcsolatos postázási, fénymásolási, egyéb üzletviteli költségeket,
 a közbeszerzési eljárás során szükséges állásfoglalások megfogalmazását,
 az utazási és kommunikációs költségeket, 
 illetve amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, úgy a 

jogorvoslati eljárásban – erre vonatkozó felkérés esetén – külön díjazás nélküli képviselet a 
Megbízót képviselő személy/ szervezet részére. 

A Megbízó kijelenti, hogy a megbízáshoz szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

Amennyiben a Megbízó az ütemek lezárását követően a munkadíjat nem utalja a számlán 
feltüntetett  határidőre  a  Megbízott  által  megadott  bankszámlára,  a  Megbízott  jogosult  a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítani.

Amennyiben  a  késedelmes  napok  száma  meghaladja  a  30  napot,  úgy  a  Megbízó  a 
szerződés további teljesítésétől azonnal elállhat. 

A Megbízott az általa készített közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációt, saját 
szellemi termékének tekinti, így az annak értékesítéséből származó bevétel is a Megbízottat 
illeti meg. 

VI.  A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

1.  A Szerződő  Felek  a  teljesítés  időszakában a  határidőre  történő  befejezés  érdekében 
fokozatosan  együttműködnek  és  egymás  tevékenységét  elősegítik.  A  sikeres  teljesítés 
érdekében  felek  valamennyi  – a szerződést  érdemben érintő  – kérdésben kölcsönösen 
tájékoztatják egymást. 

2.  A  Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  szerződéssel  kapcsolatban 
felmerülő minden vitás kérdést  elsősorban békés úton egyeztető tárgyalások formájában 
fognak egymással rendezni. 

VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS FELMONDÁSA



1. A Felek írásban foglalt közös megegyezéssel jogosultak a szerződés módosítására. A szerződést 
módosító nyilatkozat tételére, mindkét fél részéről jelen szerződés aláírói jogosultak. 

2. Rendkívüli felmondásnak van helye abban az esetben, ha valamelyik szerződő fél a szerződésből 
eredő kötelezettségét súlyosan, neki felróható vétkességgel megszegi. 

3. A megbízási jogviszonyt a felek bármelyike 90 napos felmondási idő mellett írásban, indokolás 
nélkül felmondhatja, de a felmondási idő alatt a felek a szerződésben foglaltaknak megfelelően 
kötelesek eljárni. 



VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Megbízott harmadik személlyel kapcsolatban, e szerződésben foglalt feltételeknél enyhébb olyan 

követelményt nem támaszthat, ami e szerződés teljesítését veszélyeztetné. 

2. A Szerződő Felek kötelesek jelen szerződés teljesülése során tudomásukra jutott üzleti és 
hivatali titkokat megőrizni. A Felek mindezen titoktartási kötelezettségükön túlmenően sem 
közölhetnek kívülálló illetve illetéktelen személlyel/szervezettel olyan adato(ka)t, amely(ek) 
közlése  a  másik  szerződő  félre  hátrányos  következménnyel  járna.  A  Szerződő  Felek 
kötelesek az üzleti és hivatali titkokat az alkalmazottaikkal és közreműködőikkel is a fentiek 
szerint megőriztetni. 

3.  A Szerződő  Felek  a  jogviszonyuk  fennállása  alatt  –  kivéve,  he  erre  őket  jogszabály 
kötelezi – nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a másik fél jogos gazdasági érdekeit 
veszélyeztetné. 

4.  A Megbízott  a  közbeszerzési  eljárás  során  okozott  kárért,  az 1959.  évi  IV.  törvénybe 
foglalt  Polgári  Törvénykönyv  rendelkezései  szerinti  felelősséggel  tartozik.  A  Megbízott 
kijelenti, hogy a szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik.

5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen ügyben keletkezett szerződést, a közbeszerzési 

főhatóságon kívül, mind az EU, mind a Magyar Köztársaság  ellenőrzésre feljogosított kontroll-

hatóságai ( pl. Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) jogosult ellenőrizni. A 

Megbízott az esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrző hatóságok részére – a vizsgálat 

elősegítése érdekében - a kért felvilágosítást haladéktalanul és maradéktalanul megadja, illetve mind a 

jelen szerződés teljesítésével, mind egyéb kapcsolódó iratokat bemutatja, és szükség esetén 

másolatban vagy eredetiben kiszolgáltatja. 

6. A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízott a Közbeszerzési Intézkedési Tervek és az 

önkormányzati megtakarítási programcsomagba bevonható közbeszerzési eljárások listáját 

elkészítette, és azt a Megbízó Képviselő-testülete elfogadta, de ezt követően a Megbízó mégsem a 

Megbízott részére ad megbízást az abban megjelölt valamennyi közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítására, úgy Megbízó 10.000.000.-Ft azaz tízmillió forint bánatpénzt köteles a Megbízott 

részére nyolc napon belül megfizetni.



 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

E szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás után jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2010. december ……….

       …………………………………………..          ……………………………………

        Megbízó                  Megbízott
                                                     Lucsik és Társa Kft

                                                      13233640-2-42



E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2010. december 15.-ei ülésére

Tárgy: 5/2010.(II.25) sz. ÖKT. Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2010.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. A 2009.évi CXXX. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat
    terhére biztosított pótelőirányzat

Kiadási pótelőirányzat
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
  támogatása a Prémium Évek Programhoz
- III. Béla Szakképző Iskola 543 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 427 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 116 e/Ft
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
   III. Béla Szakképző Iskola 1 000 

e/Ft
  Ebből: dologi k. 400 e/Ft

                   tárgyi eszk. 600 e/Ft
- Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvvásárlás támogatása
   III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 14 e/Ft
  Az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik 
  évfolyamán
  III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 190,1 e/Ft
Fedezetük: Központosított előir. 1 747,1 e/Ft

2. A 2009.évi CXXX..tv. 8.sz. mellékletében normatív, kötött felhasználású támogatás
Kiadási pótelőirányzat
- Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás
   Rendszeres szoc  .   pénzbeni ellátás   /szoc.pol.ell./ 56,2 e/Ft
   Fedezete: Normatív, kötött felhasználású tám. 56,2 e/Ft

3.  Közoktatás fejlesztési célok támogatása 
   Teljesítmény motivációs pályázat e/Ft
   III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 727 e/Ft
   Ebből: személyi kiadás 573 e/Ft
              munkaadót terh.j. 154 e/Ft
Fedezete: Tám.értékű műk.bevétel fejezettől 727 e/Ft

4. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás /szoc.pol.ell./ 760 e/Ft
Fedezete: Tám.értékű műk.bevétel fejezettől 760 e/Ft



5. Képviselő-testületi határozatok
- 129/2010.sz. határozat II.sz háziorvosi körzet hagyatéki hitelezői igény bevétele
  Rendelőintézet 251 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. 68 e/Ft
              munkaa.terh.j. 8 e/Ft
              dologi k. 175 e/Ft
  Fedezete: Intézményi működési bevétel 251 e/Ft
- 166/2010 sz. határozat vagyon értékesítés 
  Szabadidős park, fürdő és strandsz. /vízkészletjárulék/ 355 e/Ft
  Dologi kiadás
  Fedezete: Intézményi működési bevétel 355 e/Ft
- 258/2010.sz. határozat Rendelőintézet pótelőirányzat biztosítása
  Rendelőintézet (dologi k.) 3 000 

e/Ft
  Fedezete: Működési célú hitel 3 000 

e/Ft
- 281/2010.sz.határozat előirányzat zárolások
  Móra F. Városi Könyvtár - 439 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. -  167 e/Ft
              munkaa.terh.j. -  38 e/Ft
              dologi k. -  234 e/Ft
  Intézményi Működési bevétel - 145 e/Ft
  Fedezete: Működési célú hitel zárolás -  294 e/Ft
  Polgármesteri Hivatal -102 699 e/Ft
  Ebből: dologi k. -  8 424 e/Ft
             Spec.c.tám. -  1 700 e/Ft
             Működési céltartalék -  13 968 e/Ft
             Felhalmozási céltartalék -  35 364 e/Ft
             Felhalm.és folyó tám. -  29 293 e/Ft
             Felújítások -  2 000 e/Ft
             Beruházás -  11 950 e/Ft
  Fedezetük: Működési célú hitel zárolás -  24 092 e/Ft
                    Felhalmozási célú hitel zárolás -  78 607 

e/Ft
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
   SZOI -  11 110 e/Ft
   SZEOB -  4 964 e/Ft
   Városi Gondozási Központ -  5 349 e/Ft
   Családsegítő és gyermekjóléti szoltg. -  2 796 e/Ft
  Fedezetük: Működési célú hitel zárolás -  24 219 e/Ft

6. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Intézményi karbantartások
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei



  Működési célú támogatásértékű kiadás
  SZEOB -  262 e/Ft
  Bölcsődei ellátás /dologi k./ 447 e/Ft
- Tankönyvtámogatás
  III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 2 046 e/Ft

- Városi Gondozási Központ akadálymentesítés
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Felhalm. célú támogatásértékű kiadás
  Városi Gondozási Központ 1 622 

e/Ft
  Fedezetük: Felhalm. céltartalék zárolás -  1 622 

e/Ft
                    Működési céltartalék zárolás - 2 231 e/Ft

7.Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségei
Kiadási pótelőirányzat
Önkormányzati képviselőválasztás 2 280 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 1 468 e/Ft
             munkaa.terh.j. 379 e/Ft
             dologi k. 433 e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.közp.kvi.sz.-től 2 280 

e/Ft

8. Kisebbségi Képviselőválasztás költségei
Kiadási pótelőirányzat
Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.vál. 157 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 99 e/Ft
             munkaa.terh.j. 26 e/Ft
             dologi k. 32 e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.közp.kvi.sz.-től 157 e/Ft

9. Közcélú foglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
III. Béla Szakképző Iskola 550 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 485 e/Ft
             munkaa.terh.j. 65 e/Ft
Rendelőintézet 251 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 221 e/Ft
             munkaa.terh.j. 30 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár 407 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 359 e/Ft
             munkaa.terh.j. 48 e/Ft
Közcélú foglalkoztatás -  1 208 

e/Ft

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
    módosítása



a./ III. Béla Szakképző Iskola 12 473 
e/Ft

     Ebből: beruházás 10 308 e/Ft
                Ellátottak jutt. 2 165 e/Ft
    Fedezete: 2009 évi felhalm. pénzmaradvány 5 190 e/Ft
                    Tám.ért.felh.c.bev.fejezettől 5 118 e/Ft
                    Tám.ért.műk.bev.alapoktól 2 115 e/Ft
                    Tám.ért.műk.bev. Orsz.Kis.Önk.-tól 50 e/Ft

b./ Móra F. Városi könyvtár (dologi k.) 106 e/Ft
    Fedezete: Tám.ért.műk.bev.kp.kvi.sz.-től 46 e/Ft
                     Műk.c.pénzeszköz átvétel nonprofit szervtől 60 e/Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az Előterjesztés 1. számú 
mellékelte szerinti rendeletmódosítás – tervezetet megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2010. december 7.

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt 
                                                                                       jegyző



1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

      ……/2010. sz. (….)  rendelete 
                    Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről szóló
         5/2010. (II.25.) ÖKT. rendelet /továbbiakban: Rendelet/ módosításáról 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében és az Önkormányzatokról 
szóló 1990. LV. Tv. 16 .§. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva 
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (továbbiakban  Áht.)  65.§-a  és  a 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi  CXXX. törvényben foglaltak 
alapján  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  és 
gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§.
  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának 2010.  évi  költségvetésről  szóló  5/2010.  (II.25.) 
ÖKT.  rendeletének  /továbbiakban:  Rendelet/  2.§.(1)  bekezdése  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

„2.§. /1/ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
a) kiadási  főösszegét  2.269.685,8 e/Ft-ban,  azaz  Kétmilliárd-

kettőszázhatvankilencmillió-hatszáznyolcvanötezer-nyolcszáz forintban
b) bevételi  főösszegét  1.503.484,8 e/Ft-ban,  azaz  Egymilliárd-ötszázhárommillió-

négyszáznyolcvannégyezer-nyolcszáz forintban
c) hiányát  766.201 e/Ft-ban,  azaz  Hétszázhatvanhatmillió-kettőszázegyezer  forintban 

állapítja meg.”

2.§.

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

„A rendelet 2.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 
rendelet 2.sz. és 4.sz. mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
 I. Működési bevételek:           808.808 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           156.629 e/Ft

1.1. III. Béla Szakképző Iskola 25.651 e/Ft
1.2. Rendelőintézet 21.079 e/Ft
1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.255 e/Ft
1.4. Polgármesteri Hivatal 52.544 e/Ft
1.5. Ingatlan eladás ÁFA      600 e/Ft
1.6. Lekötött betét kamata   6.000 e/Ft
1.7. Fordított adózás m. Áfa bevétel 49.500 e/Ft

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           652.179 e/Ft
2.1. Helyi adók           496.255 e/Ft
2.2. Átengedett központi adók           154.424 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok   1.500 e/Ft



II. Támogatások:           348.016,4 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           348.016,4 e/Ft

1.1. Normatív támogatások           226.247 e/Ft
1.2. Központosított előirányzatok             22.727,2 e/Ft
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.             91.965,2 e/Ft
1.5. Fejlesztési célú támogatások               7.077 e/Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:           26.450 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.                600 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei           25.800 e/Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei                  50 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:         230.091,4 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         172.773,4 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         127.105,4 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           57.318 e/Ft
4. Előző évi pénzmaradvány átvétel                111 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök           17.873 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről             5.816 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről           12.057 e/Ft

VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:           72.135 e/Ft

Költségvetési bevételek összesen:      1.503.484,8 e/Ft

VII. Költségv.hiány   belső finansz  .sz.pénzf.nélk.bev.         347.750 e/Ft
1. Működési pénzmaradvány           38.025 e/Ft
2. Felhalmozási pénzmaradvány         309.725 e/Ft

X.Költségv.hiány   külső finansz  .sz.  bevételek         418.451 e/Ft
1.Működésicélú hitel         386.696 e/Ft
2.Felhalmozásicélú hitel          31.755 e/Ft

Összes finanszírozási bevétel:         766.201 e/Ft
Ebből Működési         424 721 e/Ft
           Fejlesztési         341.480 e/Ft”

3. §

A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.504.239,9 e/Ft-ot
1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     241.036,2 e/Ft
2. Rendelőintézet működési kiadás     174.850 e/Ft
3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       32.699 e/Ft
4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     311.111,1 e/Ft



5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás     721.043,6 e/Ft
6. Folyószámla-hitel kamat       23.500 e/Ft
b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra     473.664,9 e/Ft-ot,
c.) Felújításra       21.937 e/Ft-ot,
d). Tartalékra      24.225 e/Ft-ot,
e). Hitel törlesztésre     245.619 e/Ft-ot 
határoz meg.

4.§

A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  5.§  a)  pontban  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- személyi juttatások előirányzata           441.195,6 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           115.541,4 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           471.911,6 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               4.199 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            471.392,3 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.504.239,9 e/Ft.

(2)  Az  5.§  b)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- Beruházások önkormányzati          361.958 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás            45.993,9 e/Ft
- Intézményi beruházás            13.163 e/Ft
- Dologi kiadás             52.550 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:          473.664,9 e/Ft

(3) Felújítások            21.937 e/Ft

(4) Hitel törlesztés          245.619 e/Ft

(5)  Az  5.§  d)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez  3.019 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete      64 e/Ft
katasztrófa alap 1.000 e/Ft
általános tartalék 1.955 e/Ft

A Képviselő-testület céltartalékot képez            21.206 e/Ft  összegben,
az alábbiak szerint:

Működési céltartalék:            5.633 e/Ft
a.)Normatív hozzájárulás



- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.                      0 e/Ft
- Általános hj. tankönyvell.        0 e/Ft
b.)Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret                    0 e/Ft
c.)Pedagógus, Semmelweis, köz-
tisztviselői nap        0 e/Ft
d.)Pályázati alap működési                434 e/Ft
e.)Intézményi karbantartások
(50 e/Ft feletti jav.)                  73 e/Ft
f.)TISZK műk. ktg.                    0 e/Ft
g.)Környezetvédelmi Alap                272 e/Ft
h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra              0 e/Ft
i.)Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program   4.038 e/Ft
j.)Pannon K.K.E. idegenforg. marketing
költségek      816 e/Ft
k.)Gondozási szükséglet /Társ.kifiz./                 0 e/Ft
l.)Gotthárd-Therm F és Iforg.Sz.Kft tám.           0 e/Ft

Fejlesztési céltartalék:          15.573 e/Ft
Pályázati alap 
m.) Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program               2.000 e/Ft
n.)Városi Gondozási Központ akadálymentesítés       1.025 e/Ft
o.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés                      0 e/Ft
p.)Városközpont funkcióbővítés megújítás                4.500 e/Ft
q.)Eü. intézmények korszerűsítése     5.556 e/Ft
r.)Játszóterek szabványosítása           0 e/Ft
s.)Farkasfa kultúrház felúj. Áfa önrész           0 e/Ft
sz.)Út-, híd felújítási céltartalék                     0 e/Ft
t.) Játékvár Óvoda infrstr.fejl. pályázat    2.492 e/Ft
u.) TISZK TÁMOP pályázat           0 e/Ft

 (6) A céltartalékban tervezett   21.206 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a)  központi támogatás finanszírozásakor,
b), c)  rendezvényt követően,
d) i) m) n) o) p) q) r) s) t) pályázat elnyerését követően,
e)  számla esedékességekor,
f), u)    TISZK Társulási Tanácsának döntését követően,
g) l)     Testületi döntést követően,
h)         költségvetésben tervezett előirányzat hiánya esetén
j) féléves elszámolás alapján június 30, december 30.
k) felülvizsgálatokat követően,
sz) felújítás esetén, számla esedékességekor.”

5. §.

A Rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(1)  A Képviselő-testület  az  önkormányzat  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szervei  működési  kiadásaira  1.480.739,9  e/Ft  előirányzatot  hagy  jóvá.  A  tervezett 
előirányzatból 275.476 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 16.992 e/Ft-ot, az 
önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 428.575,6 e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által 
ellátott  működési  jellegű  feladatokra,  448.585,2  e/Ft-ot  az  Önkormányzat  intézményeinek 
működési feladataira, 311.111,1 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás szentgotthárdi intézményeinek finanszírozásához biztosítja.”

6. §.

A Rendelet 9.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak szerint 
rögzíti:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege: 2.730 e/Ft
a NKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    863 e/Ft
a SZKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    675 e/Ft
a CKÖ 2/2010. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c melléklet 
tartalmazza.”

7.§.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 Huszár Gábor                               Dr. Dancsecs Zsolt
         polgármester                                                    jegyző 

Kihirdetve: 

                                                              Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző                                                 



E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselőtestület  2010. december 15-i ülésére.

Tárgy: 2011. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj    
megállapítása.

Tisztelt Képviselőtestület  !

A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2002. (II. 28.) számú ÖKT rendelet 1. számú melléklete szabályozza.
Az alaprendelet 1. sz. mellékletét a Képviselő-testület legutóbb a 35/2009. (XII.17.) számú 
ÖKT. rendelettel módosította, amely alapján a közszolgáltatási díj jelenleg az alábbiak szerint 
alakul:

a) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 
rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 
részére 3.250,- Ft/m3 + 25 % ÁFA összesen 4.063,- Ft/m3 + szennyvíztelepi 
befogadási díj;

b) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 
rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére 1.400,- Ft/m3 + 
25 % ÁFA összesen 1.750,- Ft/m3.

A zsidahegyi elhelyező-telep bezárása következtében a szolgáltató által javasolt díj az elmúlt 
években jelentős mértékben megemelkedett, ezért a Képviselő-testület két díjat állapított meg, 
amelyek  közül  a  szolgáltató  által  javasolt  magasabb  díjat  –  bruttó  4.063,-  Ft/m3 + 
szennyvíztelepi  befogadási  díj  –  azok  az  ingatlanok  fizetik,  ahol  a  közcsatornára  történő 
rácsatlakozási lehetőség megoldott, de valamilyen oknál fogva nem csatlakoznak a hálózatra. 
Ezek a talajterhelési  díj  egyes kérdéseiről  szóló 26/2004. (VIII.  27.)  számú ÖKT rendelet 
szerint  talajterhelési  díj  fizetésére  kötelezett  ingatlantulajdonosok.  Az  alacsonyabb díjat  – 
bruttó 1.750,- Ft/m3 – pedig a közcsatorna hálózatra történő rácsatlakozási lehetőséggel  nem 
rendelkező ingatlanoktól szedi a szolgáltató – vagyis azokon a városrészeken, ahol még nincs 
kiépített  szennyvízhálózat:  alapvetően  Máriaújfaluban,  Jakabházán  és  Farkasfán.  Ezen 
ingatlanok esetén kialakuló különbözetet  pedig az önkormányzat költségvetetésében erre a 
célra biztosított keretből térítjük meg a megbízási szerződésben részletezettek szerint. Ebben 
az évben eddig erre a célra 489.540,- Ft + 25 % ÁFA összesen  611.925,- Ft-ot fordított az 
önkormányzat. A 2010. évi költségvetésben 800,- eFt volt elkülönítve erre a célra.
A  heiligenkreuzi  szennyvíztisztítóba  történő  szállítás  esetén  a  szippantott  szennyvíz 
befogadási  díja  a  telepre  beszállított  szennyvíz  szárazanyag  tartalmának  (1  %  -  5  %) 
függvényében 3,97 Euro – 7,85 Euro között mozoghat. Továbbá számolni kell a szennyvíz 
bevizsgálásának költségeivel  is  legalább a szállítástól  kezdődő első két  hónapban,  hogy a 
beszállított  szennyvíz  szárazanyag  tartalmát  meg  tudják  határozni  és  a  későbbiekben  ez 
alapján tudják a befogadási díjat megadni (náluk 15 Euro/mintavétel a vizsgálat díja). Sajnos 



ezen  feltételek  ismeretében  az  előzetes  megbeszélések  alapján  nem  találtunk  olyan 
szolgáltatót, aki a heiligenkreuzi tisztítóba szállítaná a szippantott szennyvizet.

A  szippantott  szennyvíz  elszállításáról  az  önkormányzat  jelenleg  a  Florasca 
Környezetgazdálkodási  Kft.  jogutódjával  a  Drain-Team  ÖKO  Kft.-vel  kötött  megbízási 
szerződés alapján gondoskodik. A Kft. jelenleg a körmendi tisztító kapacitásának hiányában a 
szombathelyi szennyvíztisztítóba tudja elszállítani a folyékony hulladékot. 
 
A szolgáltató Drain - Team ÖKO Kft. megküldte az előterjesztéshez 2. számú mellékletként 
csatolt 2011. évre vonatkozó díjmódosító javaslatát:
A mellékelt díjmódosító javaslat alapján a Drain-Team Kft. 3.500,- Ft/m3 + 25 % ÁFA össze
sen 4.375,- Ft/m3 + szennyvíztelepi befogadási díj (jelenleg 600,- Ft/m3 + ÁFA) szolgáltatási 
díj elfogadására tesz javaslatot. A díjemelés 7,69 %-os mértékű emelést jelent az előző évhez 
képest.

Továbbra  is  javasoljuk  a  Képviselő-testületnek,  hogytovábbra  is  két  díjat  állapítson  meg, 
amelyek közül  a  szolgáltató  által  javasolt  magasabb díjat –  3.500,-  Ft/m3 + 25 % ÁFA 
összesen  4.375,-  Ft/m3 +  szennyvíztelepi  befogadási  díj –  azon  ingatlanok  tulajdonosai 
fizetnék  meg,  ahol  a  közcsatornára  történő  rácsatlakozási  lehetőség  megoldott,  de 
valamilyen  oknál  fogva  nem csatlakoznak  a  hálózatra. Ezek  a  talajterhelési  díj  egyes 
kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére 
kötelezett ingatlantulajdonosok. 
Az  alacsonyabb  díjat –  jelenleg  1.400,-  Ft/m3 +  25  %  ÁFA összesen  1.750,-  Ft/m3 – 
javasoljuk  emelni  1.470,-  Ft/m3 +  25  %  ÁFA összesen  1.838,-  Ft-ra,  amely  5,00  %-os 
emelkedést  jelentene  az  előző  évhez  képest  ezen  kedvezményes  díj  esetében.  Ezt  az 
alacsonyabb  díjat  a  közcsatorna  hálózatra  történő  rácsatlakozási  lehetőséggel  nem 
rendelkező  ingatlanoktól  szedné  a  szolgáltató  és  ezen  ingatlanok  esetén  kialakuló 
különbözetet pedig az önkormányzat költségvetetésében erre a célra biztosított keretből 
kell megtérítenünk a megbízási szerződésben részletezettek szerint.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet módosítás elfogadását

Szentgotthárd, 2010. november 30.

Dr. Dancsecs Zsolt
 jegyző



1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2010. /----./ rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék 

összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ 
ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 
bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

1.§.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ ÖKT rendelet 
(továbbiakban Rendelet) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet  1. számú melléklet 
lép

2. §.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben változatlan marad.

(2) Jelen rendelet 2011. január 01-én lép hatályba.

Huszár Gábor  Dr. Dancsecs Zsolt
 polgármester                      jegyző



Az 5/2002. II.28.) ÖKT rendelet 1. számú melléklete
A települési folyékony hulladék összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj:

a) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 
rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 
részére 3.500,- Ft/m3 + 25 % ÁFA összesen 4.375,- Ft/m3 + szennyvíztelepi 
befogadási díj;

b) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 
rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére 1.470,- Ft/m3 + 
25 % ÁFA összesen 1.838,- Ft/m3.

Kihirdetés napja: 



2. számú melléklet



E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselőtestület 2010. december 15-i ülésére.

Tárgy:  2011. évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékszállítási szolgáltatási díj  
megállapítása

Tisztelt Képviselőtestület !

A települési szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos díjakat Szentgotthárd 
Város Önkormányzata Képviselőtestületének 34/2009. (XII.17.) ÖKT rendeletével módosított 
41/2002. (XI.29.) ÖKT. rendelete szabályozza.
Szentgotthárd  Város  közigazgatási  területén  a  települési  szilárd  hulladék  összegyűjtését, 
elszállítását  és ártalommentes elhelyezését - a 2003. november 12-én kötött  10 évre szóló 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés alapján - a MÜLLEX - Körmend Kft látja el.
A MÜLLEX-Körmend  Kft.  megküldte  a  2011.  évre  vonatkozó  díjmódosító  javaslatát.  A 
mellékelt  díjmódosító  javaslat  alapján  a  települési  szilárd  hulladékkezelés  teljes  költsége 
2011-ben:  46.928.180,-  Ft  + ÁFA összesen  58.660.225,-  Ft  lesz.  A díj  az  ingatlanonkénti 
hulladékszállítás (maradék-, ill. szerves) mellett tartalmazza a tavaszi lomtalanítási akciót is, 
valamint a hulladékgyűjtő szigeten és a sárga zsákos gyűjtés során szelektíven összegyűjtött 
csomagolási  hulladékok  elszállítását  és  átadását  kezelő  szervezetekhez.  Az  év  hátralevő 
részében  a  háztartási  lomok  elhelyezésére  a  közszolgáltató  vállalat  telephelyén 
elhelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben van lehetősége ingyenesen a lakosságnak. 
Ebben  a  konténerben  összegyűjtött  hulladék  elszállítási  és  ártalmatlanítási  díjának 
elszámolása  külön  szerződés  keretén  belül  történik,  amelynek  költségeit  az 
önkormányzat költségvetéséből kell állni. Ez a konténer mára már annyira népszerű lett, 
hogy ebben az évben eddig már tízszer kellett üríttetnünk, amely 900-950,- eFt-ba került 
(az ürítés díja a hulladék mennyiségének függvénye). Az is  igaz, hogy mindenképpen 
olcsóbb az így összegyűjtött hulladékot elszállíttatni, mint az illegálisan elhagyott, elszórt 
hulladékot összegyűjteni és elszállíttatni. Továbbá az építési törmelékek elhelyezésére is 
átmenetileg az ÖKV telephelyén lévő 8,00 m3-es gyűjtőkonténerben van lehetőség.

A Képviselő-testület 34/2009. (XII. 17.) ÖKT rendeletében az alábbiak szerint állapította meg 
a lakossági által fizetendő 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjat:

2010. évre
Háztartásban élők 

száma
Minimálisan 

igénybevehető 
edényméret

Egyszeri ürítési díj 
(Ft/ürítés + ÁFA)

Éves díj összege 
háztartásonként

Ft/év + ÁFA
1 fő 80 l 215,- Ft/ürítés + ÁFA 11 180,- Ft + ÁFA
2 fő 80 l 314,- Ft/ürítés + ÁFA 16 328,- Ft + ÁFA

3- főtől 120 l 401,- Ft/ürítés + ÁFA 20 852,- Ft + ÁFA

Ezen  díjak  mellett  az  önkormányzat  2010-ben  az  előző  évhez  hasonlóan  már  nem 
támogatta a  lakossági  hulladékszállítást. Továbbá ezen  díjak 12  %-a többlet  díjemelést 
tartalmaztak,  amelyből  befolyó  többletbevétel  a  Képviselő-testület  döntése  értelmében  a 
Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  működéséhez 



szükséges  önkormányzati  hozzájáruláshoz  biztosít  fedezetet.  Ez  a  projekt  számol  többek 
között Szentgotthárdon egy kistérségi hulladékudvar megépítésével is.

A leírtakat figyelembe véve 2011. évre vonatkozóan a hulladékszállítási díjak módosítása  
tekintetében két változatot terjesztünk elő.

A „A” változat szerinti díjemelési javaslat a tavalyi évhez hasonlóan olyan mértékű többlet 
díjemelést  tartalmaz,  amelyből  befolyó  többlet  bevétel  a  NYDRHP-hez  szükséges 
önkormányzati hozzájárulás mértékét ideális esetben fedezné (600,- Ft/fő/év). Az „A” változat 
1 fős háztartások esetén 364,- Ft/év + ÁFA, 2 fős háztartások esetén 572,- Ft/év + ÁFA, 3 
főnél nagyobb háztartások esetén 780,- Ft/év + ÁFA összegű emelést tartalmaz, amely díjak 
elfogadása  esetén  5.330.364,-  Ft +  ÁFA többlet  bevétel  keletkezne.  Ez  ideális  esetben, 
amennyiben  mindenki  befizeti  a  hulladékszállítási  díjat,  már  fedezné  a  NYDRHP-hez 
szükséges önkormányzati hozzájárulás mértékét (600,- Ft/fő/év). 

„A” változat szerinti  díjemelési javaslat (fedezet a 600,- Ft/Fő/év önk-i hozz.-hoz) 
Háztartásban 
élők száma:

Háztartások 
száma:

(db)

Ürítési díj 
(Ft/ürítés+ÁF

A)

Éves díj 
összege 

(Ft/év+ÁFA
)

Lakosságtól 
befolyó összeg
(Ft/év+ÁFA)

Emelkedés 
2010. évhez 
képest (%)

1 fő 735 222 Ft 11 544 Ft 8 484 840 Ft 3,26
2 fő 834 325 Ft 16 900 Ft 14 094 600 Ft 3,50

3, ill. több fő 1372 416 Ft 21 632 Ft 29 679 104 Ft 3,74
Összesen 2941   52 258 544 Ft  

Ezen díjak elfogadása esetén 2011-ben a lakosságtól befolyó összeg 52.258.544,- Ft + ÁFA 
összesen 65.323.180,- Ft lesz. A lakosságtól a fenti díjak elfogadása esetén befolyó összeg és a 
MÜLLEX - Körmend Kft. felé fennálló kötelezettség közötti különbözet így 52.258.544,- Ft + 
ÁFA    – 46.928.180,- Ft,- Ft + ÁFA  = 5.330.364,- Ft + ÁFA lesz, amely a NYDRHP-hez 
szükséges  önkormányzati  hozzájárulás  biztosítására  kerülne  elkülönítésre.  Ez  a  plusz 
díjemelés abban az esetben fedezné a 2011-től esedékes önkormányzati hozzájárulás mértékét 
(600,- Ft/fő/év), amennyiben mindenki befizetné a hulladékszállítási  díjat,  ezért  ezen díjak 
elfogadása esetén az önkormányzat költségvetésében  célszerű lenne erre az esetre fedezetet 
képezni. 
A  „B” változat szerinti  javaslat  csaknem az infláció mértékének megfelelő  4,72 %-os - 
díjemelést tartalmaz  az előző évben az önkormányzat által megállapított 2010. évi díjakhoz 
képest. Ennek indoka az önkormányzat kritikus pénzügyi helyzete. Továbbá a fentiekben már 
leírtuk,  hogy az  „A” változat  szerinti  többlet  díjemelés  beépítésével  nagy valószínűséggel 
teljesen  nem  fedezhető  a  NYDRHP-hez  szükséges  önkormányzati  hozzájárulás  mértéke, 
illetve a lakosság részére biztosított  ingyenes „többlet  szolgáltatás”,  a 30 m3-es lomgyűjtő 
konténer ürítésének költségeitől  is  tehermentesíteni lehetne részben a költségvetést. A „B” 
változat 1 fős háztartások esetén 520,- Ft/év + ÁFA, 2 fős háztartások esetén 780,- Ft/év + 
ÁFA,  3  főnél  nagyobb  háztartások  esetén  988,-  Ft/év  +  ÁFA összegű  emelést  tartalmaz. 
Ezeknek a díjaknak az elfogadása esetén 5.903.872,- Ft + ÁFA többlet bevétel keletkezne. 

„B” változat szerinti javaslat (infláció mértékével történő emelés)
Háztartásban 
élők száma:

Háztartások 
száma:

(db)

Ürítési díj 
(Ft/ürítés+ÁF

A)

Éves díj 
összege 

(Ft/év+ÁFA)

Lakosságtól 
befolyó összeg
(Ft/év+ÁFA)

Emelkedés 
2010. évhez 
képest (%)



1 fő 735 225 Ft 11 700 Ft 8 599 500 Ft 4,65
2 fő 834 329 Ft 17 108 Ft 14 268 072 Ft 4,78

3 ill. több fő 1372 420 Ft 21 840 Ft 29 964 480 Ft 4,74
összesen: 2941   52 832 052 Ft  

Ezen díjak elfogadása esetén 2011-ben a lakosságtól befolyó összeg 52 832 052 Ft + ÁFA 
összesen 66.040.065,- Ft lesz. A lakosságtól a fenti díjak elfogadása esetén befolyó összeg és a 
MÜLLEX - Körmend Kft. felé fennálló kötelezettség közötti különbözet így 52 832 052 Ft + 
ÁFA – 46.928.180,- Ft,- Ft + ÁFA  = 5.903.872,- Ft + ÁFA lesz. Ez már nagy biztonsággal 
fedezetet  nyújtana  a  NYDRHP-hez  szükséges  önkormányzati  hozzájárulás  biztosítására, 
illetve  a  fennmaradó  része  a  lakosság  számára  biztosított  „többlet  szolgáltatás(ok)ra”  is 
részben fedezetet nyújtana. 

 
Tisztelt Képviselő-testület !

 Kérem  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  a  2011.  évre  vonatkozó  lakossági  szilárd 
hulladékszállítás  szolgáltatási  díjának  megállapítását  az  Előterjesztés  1.  számú  melléklete 
szerinti  rendelet tervezett elfogadásával. 

Szentgotthárd, 2010. november 30.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző



1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2010. / ---./ rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 

szóló 41/2002. /XI.29./ÖKT rendelet 
módosításáról.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 
bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

1.§.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 
41/2002. /XI.29./ÖKT rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. számú melléklete helyébe a jelen 
rendelet 1. számú melléklet lép.

2. §.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben nem változik            

(2) A jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

  Huszár Gábor  Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester             jegyző



41/2002. /XI.29./ÖKT rendelete 1. számú melléklete
„A kötelező minimális hulladékszállítási szolgáltatás díja Szentgotthárd Város lakói 

lakcímének nyilvántartása alapján:

2011. évre
Háztartásban élők 

száma
Minimálisan 

igénybevehető 
edényméret

Egyszeri ürítési díj 
(Ft/ürítés + ÁFA)

Éves díj összege 
háztartásonként

Ft/év + ÁFA
1 fő 80 l … Ft/ürítés + ÁFA ….,- Ft + ÁFA
2 fő 80 l …Ft/ürítés + ÁFA ….,- Ft + ÁFA

3- főtől 120 l … Ft/ürítés + ÁFA ….,- Ft + ÁFA

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Müllex feliratú hulladékgyűjtő zsákok ára: 215,- Ft/db + 25 % ÁFA.”

Kihirdetés:



     2. számú melléklet

 MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító KFT. 
   Székhely: 9900 KÖRMEND, Rákóczi u. 5.  I. / 1. Telephely: 9784 HARASZTIFALU, Nyárfasor,
Tel: 94 / 594 – 307, 94 / 594 – 308, Fax: 94 / 594 – 309                    Tel./ Fax: 94/ 726-000 ;

Postacím: 9900 Körmend, Pf. 6.
E-mailE-mail: : MULLEX1@axelero.huMULLEX1@axelero.hu
Web: www.mullexkormend.hu

  

Dátum: 2010. november 29.
Ügyintéző: Nyul Csaba

Iktatószám: 2010./430. Tárgy: 2011.évi közszolgáltatási díjak
        

Huszár Gábor
Szentgotthárd

Polgármesteri Hivatal
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. a 2002. november 12-én a 
települési szilárd hulladék szállítására megkötött szerződés módosítására az alábbi 

ajánlatot teszi.
Települési szilárd hulladék kezelési költsége 2011-ben:

A 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján, ürítés számra vetített 
díjszabás esetén a számlázandó díj a hulladék ártalmatlanítás és szállítás költségeinek összege.

Hulladék 
ártalmatlanítás
Ft/ürítés + ÁFA

Hulladék 
szállítás

Ft/ürítés + ÁFA

Hulladék ártalmatlanítás
és szállítás költsége összesen

Ft/ürítés + ÁFA
80 literes edény

( 1-2 fő ) 60 217 277

120 literes edény
( 3 főtől ) 82 259 341

• A Müllex feliratú többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok ára: 
215,- Ft / db +  ÁFA.

• A településen a behajtásra váró lakossági tartozások összege  5.240.307,- Ft.
• Háztartások száma 2010-ben: 1 fős 735 db, 2 fős 834 db, 3 – 4 fős 1.372 db.

Fenti összegek a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. hivatalos, 2011. naptári 
évre vonatkozó díjtételei.  Kérjük a közölt díjtételek elfogadását! 
Kérjük továbbá,  hogy a pontos  számlázás elősegítése érdekében a település lakólistájában 
bekövetkezett változásokat az I. félévben  május 1-ig, a II. félévben  november 1-ig írásban 
megküldeni  szíveskedjenek.  A fenti  időpont  után  érkező  módosításokat  csak  a  következő 
számlázási időszakban tudjuk figyelembe venni.

További jó együttműködés reményében,
tisztelettel:

http://www.mullexkormend.hu/


Bauer Arnold
                                                                                                   Ügyvezető igazgató
Körmend, 2010. november 29.     



MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító KFT. 
Székhely: 9900 KÖRMEND, Rákóczi u. 5.  I. / 1. Telephely: 9784 HARASZTIFALU, 

Nyárfasor,
Tel: 94 / 594 – 307, 94 / 594 – 308, Fax: 94 / 594 – 309 Tel: 94/ 726-000 

Postacím: 9900 Körmend, Pf.  
6.

E-mailE-mail::   
info@mullexkormend.huinfo@mullexkormend.hu

Web: www.mullexkormend.hu

Tisztelt Képviselő Testület! 

Díjmódosítási  javaslatunkat  a  64/2008.  (III.  28.)  Korm.  rendelet  „A  települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól”, illetve 
a  KSH  fogyasztói  adatlapja  alapján  (1.  melléklet)  készítettük  el.  Költségelemzésünk 
formátumát  az  ÁSZ ellenőrzés során kért  adatsorok határozzák  meg.  A költségelemzés  2. 
táblázatában  a  közszolgáltatási,  lakossági,  intézményi  és  ipari  tevékenységünk  térfogat- 
átlagdíját határozzuk meg. Külön kihangsúlyozzuk, hogy díjaink nagyban függnek az adott 
település telephelyünktől való távolságától,  a lomtalanítás elszámolásától,  a hulladékgyűjtő 
edények tulajdonviszonyaitól, valamint a szelektív hulladékgyűjtés módozatától.
 A  Zalaispa  tagtelepülések  inflációt  jóval  meghaladó  áremelkedését  a  nagymértékű 
rendszerhasználati ( 32%), és lerakási ( 11 %) díjemelkedés indokolja.

 A 2011. évre vonatkozó szolgáltatási árainkat a díjkalkulációban lévő számadatokkal és az 
alábbi fontos költségtényezőkkel kívánjuk alátámasztani:

1. A költségelemzésünk szerint 2010. év elején sikerült stabilizálnunk a 2009. évben 
jelentősen  csökkenő  árbevételünket,  év  végére  már  jelentős  bevétel  növekedést 
könyvelhetünk el. Elért eredményünk is növekedésnek indult, mely több tényezőből 
tevődik  össze.  Az  ipari-intézményi  szektorban  végrehajtott  piackutatásnak,  és 
szolgáltatásunk megfelelő pozicionálásának köszönhetően régi partnereink megtartása 
mellett  új  partnerekkel  bővültünk.  A  lakossági  szegmensben,  mérsékelt 
költségemelkedés  mellett,  nőtt  a  szelektív  hulladékok  értékesítéséből  származó 
bevétel.  A  lakossági  szelektív  hulladékgyűjtés  gazdaságilag  még  jelenleg  sem 
rentábilis,  finanszírozhatósága  továbbra  is  csak  a  hagyományos  gyűjtés  terhére 
biztosítható.  A  külső  beszállítóktól  származó,  lerakással  ártalmatlanításra  kerülő 
hulladékok  mennyisége  is  jelentősen  nőtt.  A fent  említett  hatások  összességének 
köszönhetően  árainkat  csak  jóval  a  tevékenységi  körre  vetített  inflációs  ráta  alatti 
mértékben szükséges emelnünk 2011. évre.

http://www.mullexkormend.hu/


2.  Azokon a településeken, ahol  az elkülönített  zsákos gyűjtés  bevezetésre teszünk 
javaslatot, átlagosan 2 % kiegészítő emelést alkalmazunk.  

3. Az elmúlt évek során áremeléseink a tevékenységi körre vetített hivatalos inflációs 
ráta alatt maradtak 

4. A tevékenységi  körre  vonatkozó  infláció  2010–ben  szeptember  30–ig  105,3  %, 
( melléklet KSH. Adatlap).

5. A behajtásra váró lakossági köztartásunk 2010-ben átlagosan 4,5 %.

6. A ZALAISPA rendszerben  érintett  települések  esetében  a  használati  díjat  külön 
tételként szerepeltetjük.

Az Önök településére vonatkozó konkrét javaslatunkat a mellékelt levél tartalmazza.

Kérjük mellékelt áremelési javaslatunk elfogadását!

Melléklet:

Statisztikai hivatal adatlapja ( 1. melléklet )

 Felhívjuk figyelmüket, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 56. (7) 
értelmében a  hulladéklerakóra – a  települési  szilárd hulladék részeként  –  kerülő biológiai 
lebomló  szervesanyag-mennyiséget  tömegében  mérve  az  1995  –ben  országos  szinten 
képződött – a települési szilárd hulladék részét képező – biológiailag lebomló szervesanyag-
mennyiségéhez képest.

a. 2009. július 1. napjáig 50 %-ra
b. 2016. július 1. napjáig 35 %-ra  kell csökkenteni. 

Lehetőség esetén kérjük a lakosság tájékoztatását, hogy a fentieknek csak úgy tudunk eleget 
tenni,  ha csökkentjük  az edényekben elhelyezett  szerves  hulladékot,  a  házi  komposztálást 
helyezzük előtérbe.



DÍJKALKULÁCIÓ

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE

Készült a Kormány 64/2008.(III.28.) rendelete „A települési hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól” alapján.

1. TÁBLÁZAT
 MÉRLEG ADATOK

2009. évi
tényadatok

eFt

2010. évi
várható 
adatok

eFt

2011. évi
terv adatok

eFt

Fajlagos
várható/terv

2011/2010
%

ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN 113.942 110.134 121.000 9,8
BÉRKÖLTSÉG, SZEMÉLYI JELLEGŰ 

KIFIZETÉSEK ÉS JÁRULÉKOK 
ÖSSZESEN

161.879 176.305 185.000 4,93

TERV SZERINTI ÉCS.
KIS ÉRTÉKŰ TE. ÉS KTG VISSZAÍRÁS 61.948 61.370 62.000 1,027

IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
ÖSSZESEN 67.441 69.383 70.000 0,889

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 16.853 14.545 15.500 6,57

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 421.619 431.738 453.500 5,04
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 96.038 79.693 85.000 6,66

KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS ÖSSZES 517.657 511.431 538.500 5,29

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 544.376 577.665 610.000 5,59
EREDMÉNY 26.719 66.234 71.500 7,95



2. TÁBLÁZAT:
KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖLTSÉGEINEK 

ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS 2009. ÉVI TÉNY 2010.ÉVI 
VÁRHATÓ

2011. ÉVI 
TERVEZETT

2011/2010.
( % )

MENNYISÉGI ADATOK

1. ÁRTALMATLANÍTOTT MENNYISÉG ÖSSZES (t)
MÜLLEX KFT  ( HARASZTIFALU, RÉPCELAK ),  ZALABÉR

Müllex:21.982
Zalaispa:489

22.471

Müllex:22.666
Zalaispa:1.245

23.911

Müllex: 24.000
Zalaispa:1.300 

25.300

5,80

2.1  KÖZSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN BEGYŰJTÖTT 
HULLADÉK (t)

Müllex:12.710
Zalaispa:470

13.180

Müllex:11.385
Zalaispa:1.165

12.550

Müllex:12.500
Zalaispa:1.170

         13.670

8,92

2.2. KÖZSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN BEGYÜJTÖTT 
HULLADÉK (m3)

102.550 105.330 106.500 1,11

3. SZELKTÍV LAKOSSÁGI BEGYÜJTÉS  (t) 718 749 780 4,14
4.1 HULLADÉKGYŰJTŐ  GK. ÉVES ÜZEMÓRA ÖSSZ ( óra ) 12.850 13.100 13.250 1,14
4.1 HULLADÉKGYŰJTŐ TEHERGÉPKOCSI ÜZEMÓRA 
KÖLTSÉGE  ( 8./4.1 )

16.408 17.131 17.300 0,97

KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉG 
MEGHATÁROZÁSA  eFt
ÁRTALMATLANÍTÁSI KÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA 
5. ÁRTALMATLANÍTÁSI KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 
ÖSSZES     (I. melléklet 1-4 táblázat 3.oszlop/II./A. sor) eFt 107.155 96.334 99.000 2,77
6.  TONNÁRA VETÍTETT ÁRTALMATLANÍTÁSI 
KÖLTSÉG  (5.sor/1.sor)       Ft / tonna

Müllex:4.876
Zalaispa:4.500

Müllex:4.250
Zalaispa:4.500

Müllex:4.125
Zalaispa:5.000

Müllex:-3,03
Zalaispa:11,1

7. ÁRTALMATLANÍTÁSI KÖLTSÉG KÖZSZOLGÁL
( I. melléklet 1 és 4 –es táblázat 4 átvezetés eFt )

Müllex:61.973 Müllex:48.386 Müllex:51.562 Müllex:6,56
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Zalaispa:2.115
67.292

Zalaispa:5.242
60.560

Zalaispa:6.435
64.300

Zalaispa:22,76
6,18

 BEGYÜJTÉS, SZÁLLÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 
KÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA 
8  BEGYÜJTÉS SZÁLLITÁS KÖLTSÉG RÁFORDITÁSA
( I. melléklet 1 és 4 –es táblázat II/A sor  eFt )

210.853 224.425 230.000 2,48

8.1.. EBBŐL SZELEKTÍV GYŰJTÉS, SZÁLLÍTÁS
( I. melléklet 3 és 6 –os táblázat 2 sor  eFt )

28.624 30.697 32.000 4,24

9 SZELEKTIV ELŐKEZELÉS
( I. melléklet 1 és 4 –es táblázat 3 átvezetés eFt )

11.606 12.694 13.500 6,35

10 SZELEKTIV ÖSSZESEN ( 9 sor + 8.1 sor eft ) 40.230 43.391 44.000 1,4
11.EGYÉB KÖLTSÉGEK
( I. melléklet 1 és 4 –es táblázat II/A ( 2+5 átvezetés) sor  eFt )

5.424 2.361 3.800 60,9

12, BEGYÜJTÉS ÉS SZÁLLITÁS KÖLTSÉGE 
ÖSSZESEN (8+9+11 sorok összege eFt)

227.883 240.480 247.300 2,84

12,1 EBBÖL BEGYÜJTÉS ÉS SZÁLLITÁS KÖLTSÉGE 
LOMTALANÍTÁS NÉLKÜL  ( eFt)

(-11.010,-5.424)
211.449

(-6.681. -3.361)
230.438

( -10.450 )
236.850

2,78

13.KÖZSZOLGÁLTATÁS ÖSSZES KÖLTSÉGE
(7. sor +12. sor eFt)

295.175 301.040 311.600 3,51

13.1 EBBÖL KÖZSZOLGÁLTATÁS ÖSSZES KÖLTSÉGE 
LOMTALANÍTÁS NÉLKÜL(7 +12.1sor eFt)

278.741 290.998 301.150 3,49

   KÖZSZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE  (14 – 13 sor )eFt 17.706 42.475 45.600 7,36
14. KÖZSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HULLADÉK 
SZÁLLTÁS ÉS BEGYŰJTÉS BEVÉTELE eFt

312.881 343.515 357.200 3,98

14.1 EBBŐL KÖZSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN 
HULLADÉK SZÁLLTÁS ÉS BEGYŰJTÉS BEVÉTELE 
LOMTALANÍTÁS NÉLKÜL eFt

(-7.711)
305.170

(-5.600)
337.915

( 5.800 )
351.400

3,99

  LAKOSSÁGI SZELEKTÍV GYŰJTÉS ( eFt )
15. LAKOSSÁGI SZELEKTIV GYŰJTÉS KÖLTSÉGE
   ( 10. sor eFt)

39.677 41.931 43.000 2,55
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16. LAKOSSÁGI SZELEKTIV GYŰJTÉS 
EREDMÉNYE eFt

- 19.809 - 8.649 -7.000 -23,56

17. LAKOSSÁGI SZELEKTIV GYŰJTÉS BEVÉTEL
( I. melléklet 3 és 6 táblázat 8. sor eFt )

19.868 33.282 36.000 8,17

 KÖZSZOLGÁLTATÁS M3-RE VETITETT KÖLTSÉG ÉS 
BEVÉTEL MUTATÓK LOMTALANÍTÁS NÉLKÜL( eFt)
18.   1  M3 JUTÓ  BEGYÜJTÉSI ÉS
SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSI KÖLTSÉG 
( 13.1 sor /  2.2 sor)  Ft/m3

2.457 2.762 2.827 2,35

19.  1  M3 JUTÓ NYERESÉG KÖZSZOLGÁLTATÁS 
KERETÉBEN LOMTALANÍTÁS NÉLKÜL
(  20 . sor -   18 sor )  Ft/ m3 

361 446 472 5,83

20 .   1  M3 JUTÓ  BEGYÜJTÉSI,
SZÁLLÍTÁSI  ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSI BEVÉTEL 
( 14.1 . sor / 2.2 sor)  Ft/ m3

2.818 3.208 3.299 2,84

Körmend, 2010. november. 19.

---------------------------------------
                                                                                                                                                                                 Nyul Csaba 

                                                                                                                                                                                      Kereskedelmi Vezető 
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Előterjesztés

A Képviselőtestület 2010. december 15-i ülésére.

Tárgy: 2011. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak megállapítása.

Tisztelt Képviselőtestület!
Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak mértéke a 2/1994. (I.27.) ÖKT. rendelet 
1.sz. mellékletében került megállapításra. 

Az alaprendelet 1.sz. mellékletét Szentgotthárd Város Képviselőtestülete legutóbb a 33/2009. 
(XII.17.) számú ÖKT. rendelettel módosította. 

2010-ben érvényes díjak
víz szennyvíz összesen

Lakosság Közület Lakosság Közület Lakosság Közület
Vasivíz Rt. által 

javasolt

(Ft/m3+ÁFA)
229,- Ft 275,- Ft 341,- Ft 410,- Ft 570,- Ft 685,- Ft

Képv.-test. által

elfogadott

(Ft/m3+ÁFA)

229,- Ft 275,- Ft 341,- Ft 410,- Ft 570,- Ft 685,- Ft

A VASIVÍZ ZRt. közgyűlése Szentgotthárd esetében a következő évre  az alábbi víz- és 
csatorna díjakat fogadta el:

A VASIVÍZ Zrt. víz-és csatornadíj javaslata a 2011. évre
víz szennyvíz összesen

Lakosság Közület Lakosság Közület Lakosság Közület
2010-ben

(Ft/m3+ÁFA)
229,- Ft 275,- Ft 341,- Ft 410,- Ft 570,- Ft 685,- Ft

2011-ben

(Ft/m3+ÁFA) 235,- Ft 294,- Ft 341,- Ft 426,- Ft 576,- Ft 720,- Ft
Emelkedés (%) 2,62 % 6,91 % - 3,90 % 1,05 % 5,11 %

Szentgotthárdon 2007. évtől a korábbi évekkel ellentétben már a Vasivíz Zrt. közgyűlése által 
elfogadott  díjakat  állapította  meg  a  Képviselő-testület,  ezért  nem  volt  szükség  a  díjak 
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eltérítésére,  hogy  azok  fedezzék  az  alacsony  lakossági  szennyvízdíj  miatt  kialakuló 
árkülönbözetet. 
 A fentiek  alapján  idén  is  azt  javasoljuk  a  Képviselő-testületnek,  hogy  a  Vasivíz  Zrt. 
közgyűlése által elfogadott díjakat állapítsa meg. 
 Az  Európai  Unió  egyik  legfontosabb  jogelvének,  a  diszkrimináció  tilalmának 
figyelembevételével idén is egy maximalizált víz-, illetve szennyvízdíjat kell meghatározni, 
amelyből a lakossági fogyasztók kedvezményt kaptak. 

Összefoglalva:

2011. évi víz- és szennyvíz-elvezetés, - tisztítás szolgáltatási díjak módosító javaslata
Víz Szennyvíz Összesen:

Lakosság Közület Lakosság Közület Lakosság Közület
Kpv. Test. 
2010. évi 229,- Ft 275,- Ft 341,- Ft 410,- Ft 570,- Ft 685,- Ft

Vasivíz 
Zrt. 2011. 
évi 235,- Ft 294,- Ft 341,- Ft 426,- Ft 576,- Ft 720,- Ft
Javasolt 
2011. évi 235,- Ft 294,- Ft 341,- Ft 426,- Ft 576,- Ft 720,- Ft
Emelk. (%) 2,62 % 6,91 % - 3,90 % 1,05 % 5,11 %

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák !

A Részvénytársaság javaslata alapján az ivóvíz szolgáltatásnál megállapított – felszerelt órák 
átmérőjétől függő – alapdíjak 2011. évre a mellékletben olvashatók. A 13-21 mm átmérőjű 
vízmérők esetén 210,- Ft/hó + ÁFA díjról  220,- Ft/hó + ÁFÁ díjra, a 25-31 mm átmérőjű 
vízmérők esetében pedig 820,- Ft/hó + ÁFA díjról 840,- Ft/hó ÁFA díjra változik, ez az előző 
évhez képest 4,76 %, illetve 2,44 %-os emelkedést jelent. A többi átmérőhöz tartozó alapdíjak 
mértéke nem változik.

Továbbá  2011.  január  01-től  új  díjelem  kerül  beépítésre  a  díjakba.  Ez  pedig  a  csatorna 
szolgáltatásnál  megállapított  –  felszerelt  órák  átmérőjétől  függő  –  alapdíjak.  2011.  évre 
javasolt alapdíjak:

Csatorna szolgáltatás alapdíja:
Vízmérő átmérője (mm): Alapdíj:
13 – 20, vízmérő nélküli fogyasztási hely 200,- Ft/hó
25 - 30 800,- Ft/hó
40 - 50 3.000,- Ft/hó
80 4.000,- Ft/hó
100 5.000,- Ft/hó
150 6.000,- Ft/hó
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Előterjesztés 1. számú melléklete a rendelett-tervezet. 2. számú melléklete a Vasivíz Zrt-
től kapott Víz- és csatornadíj árrendszer javaslat a 2011. évre című dokumentum. Kérem az 
előterjesztés megtárgyalását és a szolgáltatási díjak megállapítását a mellékelt rendelet 
elfogadásával.
Szentgotthárd, 2010. december 01. 

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2010. /----./ rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának víz-és csatornaszolgáltatási 

díjak megállapításáról szóló 2/1994. (I.27.) számú ÖKT. Rendelet 
módosításáról.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 
bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

1.§.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának víz-és csatornaszolgáltatási 
díjak megállapításáról szóló 2/1994. (I.27.) számú ÖKT. Rendelet  (továbbiakban Rendelet)
1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes.

(2) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

 Huszár Gábor  Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester             jegyző
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„ A 2/1994. (I.27.) számú ÖKT. Rendelet 1. számú melléklete: 
Szentgotthárd Város Önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz szolgáltatás, 
szennyvízelvetés, szennyvíztisztítás -és kezelés díjai az alábbiak:

1./ ivóvíz szolgáltatás díja: 294,- Ft/m3

A lakossági kedvezmény mértéke: 59,- Ft/m3

2./ szennyvízelvetés,
szennyvíztisztítás és
kezelés díja: 426,- Ft/m3

A lakossági kedvezmény mértéke: 85,- Ft/m3

Vízszolgáltatási alapdíj:
Vízmérő átmérője (mm): Alapdíj:
13 - 20 220,- Ft/hó
25 - 30 840,- Ft/hó
40 - 50 3.400,- Ft/hó
80 7.800,- Ft/hó
100 10.000,- Ft/hó
150 12.900,- Ft/hó
200 15.500,-Ft/hó
Vízmérő nélküli fogyasztóhely 140,- Ft/hó

Csatorna szolgáltatás alapdíja:
Vízmérő átmérője (mm): Alapdíj:
13 – 20, vízmérő nélküli fogyasztási hely 200,- Ft/hó
25 - 30 800,- Ft/hó
40 - 50 3.000,- Ft/hó
80 4.000,- Ft/hó
100 5.000,- Ft/hó
150 6.000,- Ft/hó

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

Kihirdetés napja: 
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2. számú melléklet 
     VASIVÍZ 

Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 
    Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Víz- és csatornadíj árrendszer javaslat 

2011. évre

Szombathely, 2010. november 10.

73



BEVEZETÉS

A VASIVÍZ ZRt. Vas megye egyik meghatározó gazdálkodó szervezete, az ágazatban az 
önkormányzati tulajdonú üzemeltetők közül a legtöbb települést ellátó szervezet. Működési 
területe  nagyrészt  lefedi  Vas  megyét,  de  néhány  település  tekintetében  átnyúlik  a 
szomszédos megyékbe, illetve Ausztriába is.
201 településen közel 230 ezer fogyasztóhoz  juttat el ivóvizet 57 vízellátó rendszeren 
keresztül. Az ivóvíz túlnyomórészt mélyfúrású kutakból származik, amelynek mintegy 50 
%-át  kezelni  –  vastalanítani,  mangántalanítani  – kell.  Ezek a tényezők határozzák meg 
alapvetően a működtetés költségeit.
Szennyvízelvezetés és –tisztítás jelenleg – Nick település 2010. július 1-én üzemeltetésre 
átvett szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerével együtt - 71 településen (20 egymástól 
független műszaki rendszer, 19 szennyvíztisztító telep) és egy üdülőhelyen történik. 
Csörötneken és 8 környező településen épített szennyvízelvezetési rendszer szennyvizének 
kezelése  a  szentgotthárdi  szennyvízzel  együtt  Ausztriában  történik.  A Csepregen  lévő 
szennyvíztisztítóban történik a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. megbízásából 
négy település szennyvizének tisztítása, Szentpéterfán  pedig  Ausztriából a határ menti 
településekről átvezetett szennyvizet is tisztítanak. 

A Társaság alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezete
sen ellátja az 1990. évi LXV. törvényben az önkormányzat számára kötelező feladat
ként előírt ivóvízellátási, valamint a szennyvízelvezetési és –tisztítási szolgáltatásokat, 
a tevékenységével összefüggő környezetvédelmi feladatokat, közreműködik az egész
séges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében, üzemelteti az uszodát és a ter
málfürdőt. Társaságunk kiemelkedően fontosnak tartja az ivóvízkészlet megóvását, 
amelyet nagymértékben befolyásol a szennyvizek megfelelő kezelése - ennek tudatá
ban működtetjük a szennyvíztisztító telepeket és csatornahálózatokat. 
Az ivóvízminőség javító programban érdekelt tulajdonos önkormányzatok részére a 
pályázatok előkészítésében, valamint a támogatás elnyeréséhez szükséges önrész meg
képzésében segítséget nyújtunk. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt mi
nőségű víz biztosításáért Káld, Csepreg, Körmend, Szentgotthárd és Mersevát vízbá
zisokhoz tartozó önkormányzatok nyújtottak be KEOP Ivóvízminőség javítás pályá
zatot. 
A feladatok ellátásához a víziközmű rendszerek megbízható működtetése, megfelelő kar
bantartása, folyamatos fejlesztése, megújítása szükséges. Mindez korszerű műszaki 
megoldások, technológiák, magasan képzett szakemberek alkalmazását, hatékony 
gazdálkodást igényel. 
Az egyre szigorodó törvényi előírások és a fogyasztók igényeinek magas fokon történő 
kielégítése  megköveteli  közvetlenül  a  vízmű-  és  szennyvíztisztító  rendszerek,  illetve  a 
szolgáltatás  minőségét  közvetett  módon  befolyásoló  tényezők  állandó  javítását.  Ennek 
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érdekében  törekszünk  fejlesztési  forrásaink  folyamatos  növelésére,  a  képződő 
amortizációt és a nyereséget teljes egészében beruházásokra, rekonstrukciókra fordítjuk.

Az Rt. tulajdonos önkormányzatainak is érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, 
az Rt. saját bevételeiből, működési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, 
amelybe a napi működésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gon
doskodni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú 
távú biztonsága érdekében.
A közművek magas átlagéletkorából adódóan egyre nagyobb mértékű eszközfenntartásra 
és nagyarányú rekonstrukciós beruházásokra van szükség. 
A lehetőségeket alapvetően meghatározzák a szolgáltatások díjai, illetve a díjakban a tu
lajdonos önkormányzatok által jóváhagyott, fejlesztést szolgáló díjelemek. 

2010. szeptember 30-i állapot szerint az Rt. ivóvíz közmű vagyonának bruttó értéke 6,9 mil
liárd Ft, a szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek bruttó értéke 4,8 milliárd Ft, működtető va
gyon 2,3 milliárd Ft, összesen 14 milliárd Ft. Ezen kívül mintegy 20 milliárd Ft értékű, ön
kormányzati tulajdonban lévő közművet üzemeltetünk. E közművek után az Rt-nél nem szá
molható el értékcsökkenés, tehát fejlesztési forrás így nem képződik. Ezt részben pótolja 
a szennyvízelvezetés és –tisztítás közművei után az üzemeltetési szerződésekben megálla
pított használati díj.

Az amortizáció  a beruházáskori  árszínvonalnak megfelelő  visszapótlási  forrást  képez, 
amelynek reálértéke csökkent a létesítés óta eltelt akár több évtized inflációs hatásai miatt, 
tehát a pótlást a jelen árakon már messze nem fedezi. A szükséges fedezet díjakba történő 
beépítését  indokolja  a  víziközmű hálózatok  ismert  állaga,  és  a  forráshiány miatt  elmaradt 
rekonstrukciók, valamint felújítások. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök üzemeltetéséért fizetett bérleti/használati 
díj  általában  csak  az  eseményvezérelt  (hibajavító)  rekonstrukciókra,  felújításokra 
elegendő. Az  eszközök  tervszerű,  ütemezett  pótlására,  felújítására  csak  töredékében  nyújt 
fedezetet.
A  fenti  indokok  alapján  a  víziközmű  vagyon  díjakban  is  érvényesíthető  amortizációs 
hányadát, ill. bérleti/használati díját a valós pótlási, felújítási, korszerűsítési igényeknek 
megfelelően  kell  a  díjakba  építeni,  ezért  ezen  árképző  tényező  jelentős,  infláció  feletti 
emelése  lenne  szükséges  a  továbbiakban. Az  így  nem  fedezhető  beruházások  kiadásaira 
részben a Társaság eredményéből  (nyereségéből)  is  lehet  forrást  biztosítani  a  tulajdonosok 
döntése alapján.

A fogyasztói igények magas minőségi színvonalon történő kielégítése, a tulajdonosok, il
letve a piac elvárásainak kielégítése érdekében Társaságunk a szolgáltatási tevékenysé
gekre 2003. évtől alkalmaz ISO minőségbiztosítási rendszert (jelenleg az ISO 9001:2008 
minőségirányítási és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti  környezetközpontú irányítási 
rendszer). Felügyeleti auditjaik évről-évre eredményesek, a legutóbbi megújító audit 
2010. év elején történt. Az akkreditált laboratórium az ISO 17025:2005 szabványnak 
megfelelően működik. A minőségi célok, mérendő folyamatparaméterek meghatározása 
és folyamatos nyomonkövetése lehetőséget nyújt a szolgáltatás, ezáltal az elégedettségi 
mutatók javítására. A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert a tényadato
kon alapuló mérés, a rendszeres ellenőrzés, felülvizsgálat, valamint a lehetőségeket figye
lembe vevő, tervszerű továbbfejlesztés jellemzi. 
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A DÍJKÉPZÉS ALAPELVEI

A víz- és csatornaszolgáltatás természetes monopóliumából adódóan a díjak meghatá
rozása során a fogyasztók, a tulajdonos önkormányzatok és a szolgáltató érdekeire 
egyaránt tekintettel kell lenni. 

A  kialakított  díjrendszernek  biztosítania  kell a  hatékonyan  működő  vállalkozó 
ráfordításaira és  a  működéshez  szükséges  nyereségre  a  fedezetet,  tekintettel  az 
elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. § (1) bekezdés).
Ezt az elvet erősíti  meg az Európai Unióban alkalmazott  Víz Keret Irányelv is,  amely 
előírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell 
venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezet és 
a  vízkészletek  védelmével  összefüggő  költségeket  is  (teljes  költség  megtérülés  elve), 
továbbá a szennyező fizet elvet. Ezért a díjakban érvényesíteni szükséges az üzemeltetés, 
eszközfenntartás költségein felül a

- közmű rekonstrukciók, működtető eszközök pótlásának, korszerűsítésének forrását, 
- központi befizetések,
- vízkészletjárulék, vízterhelési díj
- környezetkárok fedezetét.

Az Rt jelenlegi díjai az üzemeltetés, működtetés költségein felül beruházások forrásaként tar
talmazzák az Rt. tulajdonában lévő eszközök amortizációját, a szennyvízelvezetés díjai mind
ezeken felül az üzemeltetett eszközök használati díját, a Szombathely-Kőszeg regionális szenny
vízelvezetési és –tisztítási rendszer díja ezeken kívül a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásával 
megvalósuló beruházás önrészéhez való hozzájárulás nagy részét (24 Ft/m3), amely 2011. év
től használati díjjá változik.

Fejlesztési forrásként szolgálhat - a tulajdonosok döntése alapján – a Társaság nyeresége 
is.

Az utóbbi években a kintlévőség jelentősen emelkedett, amelynek kezelése egyrészt a finan
szírozás oldaláról, másrészt a követelés behajtás (nyomtatás, posta, telefon, üzemanyag költ
ségek, illetékek) oldaláról többletráfordításokat okoz, ezért a lejárt, be nem hajtható, veszte
ségként elszámolt követelések fedezetére szolgáló díjtétel alkalmazását továbbra is javasoljuk.

A díjképzés alapelvei a következők:
- biztosítson fedezetet a működési költségekre, az elszámolt amortizációra és 

kismértékben nyereségre, ezen keresztül szolgálja a vagyon megőrzését

- a fogyasztók közötti egyenlőbb teherviselés megvalósítása a szolgáltatási alapdíjakon 

keresztül

- a közgazdasági szabályozókhoz igazodva, az egyenlőbb teherviselés érdekében eltérő 

lakossági és nem lakossági díjat alkalmazunk. Egyes adóelemek a lakosságot mint végső 
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fogyasztót terhelik, más fogyasztók azt költségként elszámolhatják vagy a 

költségvetésből visszaigényelhetik

-  az  Rt  működtetési  és  irányítási  költségek,  valamint  az  egyéb  ráfordítások  egy  m3 

szolgáltatásra vetítve kerülnek elszámolásra a víz- és csatornadíjakban
- üzemeltetett közművek használati díjának érvényesítése
- díjtétel lehet a tulajdonos önkormányzatok döntése értelmében a víziközmű fejlesztések, 

beruházások önrészének biztosításához való hozzájárulás
- törvényi előírások alapján a 2011. évi csatornadíj a vízterhelési díj 100 %-át tartalmazza 

3

Az árbevétel tervezése során 2011. január 1-től érvényes díjakkal számoltunk. A díjak későbbi 
időpontra történő jóváhagyása árbevétel-kiesést okoz.

CSATORNA ALAPDÍJ BEVEZETÉSE

Az alapdíj bevezetését az indokolja, hogy vannak olyan tevékenységek és eszközök - ké
szenléti szolgálat, ügyelet, laboratórium, hálózat mosatás, dugulás elhárítás -, amelyek 
minden szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszert érintenek, ezért indokolt ezek költségeit 
rendelkezésre állási költségként egyenlően megosztani a fogyasztók között. Ezek a költségek 
eddig is részét képezték a csatornadíjnak, az alapdíj alkalmazásával ezeket a költségeleme
ket kiemeljük, nem a szolgáltatás fogyasztás arányos díjában szerepelnek majd. 
A minisztériumi árjóváhagyással működő öt regionális vízmű 2005. évtől alkalmaz a csatorna-
szolgáltatás területén  alapdíjat. 

A  SZOLGÁLTATÁSI  DÍJAK  MEGHATÁROZÁSA

4 Ivóvíz szolgáltatási alapdíj 

Vízmérő leolvasás
Vízdíjszámlázás

- számlák, küldemények előállítása, kézbesítése
- számlák kiegyenlítésének bankköltsége                       egy fogyasztóhelyre
- folyószámla ügyintézés, pénzügy                                     jutó költsége
- ügyfélszolgálat                                                          

Vízmérő javítás
Vízmérő hitelesítés
Vízmérő csere                                                                                                                       
Vízszolgáltatási alapdíj

5
6 Csatorna szolgáltatási alapdíj 

Szennyvíz szolgáltatás készenléti szolgálat, ügyelet 
Laboratórium                                                                      egy fogyasztóhelyre
Hálózat mosatás, dugulás elhárítás                                    jutó költsége
Hálózatellenőrzések, illegális bekötések felderítése                            
Csatorna szolgáltatási alapdíj
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7 Fogyasztás arányos díj meghatározása

Fogyasztás arányos vízdíj = Mk-Ad+Am+F+Ny+K

Fogyasztás arányos csatornadíj = Mk-Ad+Am+F+Hd+Ny+K+Vd

Mk = fajlagos működtetési költség
Ad = alapdíjban elszámolt költség 1 m3-re vetítve
Am = amortizáció 1 m3-re vetítve
F = fejlesztés egyéb fedezete
Hd = használati díj 1 m3-re vetítve 
Ny = nyereségtartalom  (eszközarányos nyereség)
K = leírt, lejárt követelések fedezetére
Vd = vízterhelési díj

Mk = Fajlagos működtetési költség számítása:
Mk = A*Ia +E*Ie+B*Ib+Sz*Ib+T*It+V*Iv +Ösz*Iösz +Ák*Iák +Sz+Ef*Ief

Mk = fajlagos működtetési költség
A = fajlagos anyagköltség
Ia = anyagok termelői árindexe
E = fajlagos villamos energia költség
Ie = villamosenergia árindexe
B = bérköltség 
Sz   = személyi jellegű egyéb kifizetések fajlagos értéke
Ib = bérfejlesztés mértéke
T = társadalombizt. járulék és egészségügyi hozzájárulás fajlagos értéke
It = társadalombizt. járulék és egészségügyi hozzájárulás változási indexe
V = vízkészlet járulék fajlagos értéke
Iv = vízkészlet járulék változás indexe
Ösz = kiszolgáló tevékenységek költségeinek fajlagos értéke
Iösz = kiszolgáló tevékenységek költségeinek változási indexe
Ák = általános költségek fajlagos értéke
Iák = általános költségek változási indexe
Sz   =  szennyvízbírság
Ef    = fajlagos eszközfenntartási költség
Ief    = eszközfenntartási költségek változási indexe

A DÍJKÉPZÉST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

A díjak megállapítása során figyelembe vett főbb tényezők:
- bekövetkező változások a szolgáltatás terjedelmében, színvonalában 
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(technológia, belépő új létesítmények)
A települések  fejlődésével  együtt  járó  infrastruktúra-fejlesztésekkel  nemcsak  hogy 
jelentősen  nőtt  a  kedvezőtlenebb  fajlagos  költségekkel  üzemeltethető  hálózat, 
hanem  azon  fogyasztóhelyek  száma  is,  ahol  csak  időszakos  fogyasztás  van (pl. 
kertek, üdülők) és így a rendelkezésre állás és a vízmérőkhöz kapcsolódó szolgáltatási 
költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt.
Mindezek  mellett  a  víziközmű  szolgáltatások  területén  az  európai  uniós 
követelményeknek  való  megfelelés  jelentős  vízminőségjavító,  vízbázis  védelembe 
helyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következő 
években is. Az ezek nyomán belépő műszaki rendszerek üzemeltetési költségei általában 
messze  meghaladják  a  velük  elérhető  bevételeket.  Ugyanis  vagy  az  ivóvíz,  ill. 
szennyvíztisztítás  minőségét  javítják a működési  terület  számottevő bővülése nélkül, 
vagy  olyan  új  műszaki  rendszerek,  amelyek  már  a  fajlagosan  nagyobb  költséggel 
ellátható kisebb települések ellátását oldják meg. 
Ugyanakkor  a  szintén EU  irányelveknek  megfelelő  jogharmonizáció  mind  a 
környezetvédelem,  mind  a  fogyasztóvédelem  területén  szigorodó  előírásokhoz 
vezet. Ebből adódóan az üzemeltetési költségek emelkednek. 

- infláció alakulása, kiemelt költségelemek árváltozása
A GKI prognózisa szerint a várható fogyasztói árindex 2010. évre 4,8 %,  2011. évre 
3,5 %.
Az  ivóvíz-  és  csatornaszolgáltatásban  azonban  nem  az  általános  fogyasztói  kosárra 
alapozott tendenciák érvényesek, hanem az alábbi tényezők együttes hatása alakítja a 
költségek változását:
Az összes költség több mint 10%-át kitevő vásárolt anyagok és alkatrészek árának 
változását a termelői árindex határozza meg, amelyet befolyásol az import anyagok 
(színes- és nehézfémek, kőolajszármazékok, stb.) világpiaci árának alakulása, a fo
rint árfolyam, illetve a beszállítók versenyeztetése. E tétel esetén - elsősorban a fo
rint árfolyam vártnál kedvezőtlenebb alakulása miatt - 2010. évben a tervezettnél 
magasabb áremelkedés realizálódott. 

Földgáz beszerzésre a három legnagyobb fogyasztási helyre vonatkozóan (Fedett Uszoda, 
Vépi  úti  telephely,  Szombathely  szennyvíztelep)  Társaságunk már  2009.  július  1-től 
önállóan piaci szerződést kötött,  amelyet 2010. évben a Rákóczi utcai Központi irodaház 
gázfogyasztására  is  kiterjesztett.  A  jelenleg  érvényes  szerződés  kedvező,  azonban 
kockázatos  (dollár  árfolyam változásához kötött)  feltételeket  biztosított.  2011.  évtől  -  a 
törvényi  előírásnak  megfelelően  -  valamennyi  fogyasztóhelyünkre  a  szabadpiacról 
szerezzük  be  a  földgázt.  A  beszerzést  hat  további  vízi  közmű szolgáltatóval  együtt, 
közbeszerzési  eljárás  keretein  belül  bonyolítjuk,  a  cégek  energia-igényének  összeadása 
javítja  versenypozíciónkat.  A  közbeszerzési  kiírás  kevésbé  kockázatos  (forint  alapú) 
feltételekkel került összeállításra, a jelenlegi tőzsdei földgázárakból kiindulva 2011. évre 
vonatkozóan a jelenlegi szinthez képest 20 %-kal magasabb földgázárral számolunk. 
A villamos energiát a 2012. december 31-ig érvényes piaci szerződésünk alapján 2011. 
évben az ivóvíz ágazatra vonatkozóan átlagosan 31,1 Ft/kWh, míg a szennyvízelvezetés 
és  -tisztítás  esetében  34,7  Ft/kWh  áron  szerezzük  be.  Az  árak  kb.  1/3  részben 
tartalmazzák  a  hatóság  által  megállapított  rendszerhasználati  díjat,  ezt  3,5  %-os 
inflációval  emelten  vettük  számításba     2011.  évre  vonatkozóan,  az  energiadíjak 
megegyeznek a 2010. évi díjakkal. 
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Az  igénybe  vett  szolgáltatások között  jelentős  mértékben  olyan  szolgáltatások 
kerülnek elszámolásra, amelyek árszínvonalának változása a megelőző évi inflációhoz 
és magas élőmunka hányaduk miatt az átlagkeresetek alakulásához igazodnak.  

- fogyasztás mennyiségi változása
A gazdasági környezet változása a lakosságot nagyon jelentős mértékű takarékosságra 
ösztönzi.  A vállalkozások  a  piacaik  szűkülése  miatt  -  egyébként  környezetvédelmi 
szempontból  kedvező  -  víztakarékos  technológiák  alkalmazásával,  saját  ellátás 
kialakításával  igyekeznek  csökkenteni  kiadásaikat,  az  intézmények  pedig  a 
finanszírozási nehézségek miatt takarékoskodnak. 
A belépő  létesítmények  miatti  fogyasztásnövekedés  és  a  klímaváltozás  hatásaként 
jelentkező  esetleges  többlet-fogyasztás  a  gazdálkodók  vízigény  csökkenését  nem 
ellensúlyozza.
Ennek következtében a 2011. évi fogyasztást legfeljebb a 2010. éves értékesítési szinten 
lehet  felelősséggel  tervezni,  amely  a szolgáltatás  változatlanul  magas  fix  költség-
hányada miatt a fajlagos ráfordítást és az ezen alapuló díjat tovább növeli. 

- közművagyon amortizációjának fedezete ill. bérleti/használati díja
A  víziközmű  vagyon  díjakban  is  érvényesíthető  amortizációs  hányadát,  ill. 
bérleti/használati  díját  szükséges  lenne  a  valós  pótlási,  felújítási,  korszerűsítési 
igényeknek megfelelően a díjakba építeni, amely jóval az infláció feletti díjemelést 
tenne szükségessé.

- adójellegű befizetések változása
A díjjavaslat  készítésének  időpontjában  még  folyamatban  van  a  2011.  évi  állami 
költségvetés kialakítása, így a már jóváhagyott adótörvényeken kívül még nem ismertek 
a díjat érintő esetleges további kormányzati intézkedések.

Társaságunk a tevékenységei hatékonyságának folyamatos javításával (évek óta változatlan létszámmal ellátva a növekvő üzemeltetési 
feladatokat, energia beszerzés piaci versenyeztetése, stb.) törekszik csökkenteni a szolgáltatási tevékenységre ható kedvezőtlen külső 
tényezők díjnövelő hatásait. 

8
9 ALAPADATOK

A Részvénytársaság működésének eredményességét – a szolgáltatási mennyiségeken és az üzemeltetési költségeken keresztül - 
befolyásolja a lakossági fogyasztás, a nagyfogyasztói kör és azok tevékenységének változása, illetve az időjárás alakulása, továbbá a 
jogszabályok módosulása. Csapadékos időjárás esetén alacsonyabb a vízfogyasztás, viszont a szennyvíztelepekre érkező csapadékvíz 
növeli azok üzemeltetési költségeit. A kisebb mértékű fogyasztás a szolgáltatás változatlanul magas fix költség-hányada miatt a fajlagos 
ráfordítást növeli.

Ivóvíz értékesítés  2005-2009. év tény, 2010. év várható

                                                                                Tárgyév/2005. év  
2005. év 10 464 em3 100,0 %
2006. év 10 417 em3 99,6 %
2007. év 10 337 em3 98,8 %

80



2008. év 10 068 em3 96,2 %
2009. év 9 634 em3 92,1 %

 2010. év várható 9 364 em3 89,5 %

Ivóvíz értékesítés, számlázott szennyvízelvezetés és –tisztítás alakulása 2009-2010. év 

   Havonta leolvasott fogy.helyek   Félévente leolvasott fogy.helyek
lakosság

(társasházak)
nem lakosság

   
összesen lakosság

(csal.házak)
nem lakosság összesen

 1-9. hó    1-6. hó  
2009. év                                    em  3  
ivóvíz értékesítés 1 516 1 451 2 967 2 462 243 2 705
számlázott szennyvízelvez. és -tiszt. 1 454 1 499 2 953 1 493 136 1 629

2010. év                                    em  3  
ivóvíz értékesítés 1 494 1 423 2 917 2 422 239 2 661
számlázott szennyvízelvez. és -tiszt. 1 436 1 448 2 884 1 523 128 1 651

Változás  2010-2009. év           em  3  
ivóvíz értékesítés -22 -28 -50 -40 -4 -44
számlázott szennyvízelvez. és -tiszt. -18 -51 -69 30 -8 22

Index  2010/2009. év
ivóvíz értékesítés 98,5 % 98,1 % 98,3 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %
számlázott szennyvízelvez. és -tiszt. 98,8 % 96,6 % 97,7 %    102  % 94,1 % 101,4 %

2010. év eddigi adatai az ivóvíz termelés, értékesítés, ehhez kapcsolódóan a számlázott 
szennyvízelvezetés mennyiségének további csökkenését mutatják (lakossági szennyvíz
mennyiség növekedése a 2009. évben elkészült 3 új rendszer évközi bekötéseinek, valamint 
a 2010. július 1-től átvett rendszer következménye).
Az ivóvíz termelés csökkenése 1-9 hónapban az előző évhez képest 78 em3. 

2011. évre tervezett szolgáltatási mennyiségek fentiek miatt a következők:

Értékesített ivóvíz terv 9 200 em3

(2009.év tény 9 634 em3, 2010. év díjterv 9 200 em3,  2010. év várható 9 364 em3)     

Számlázott szennyvíz elvezetés  és -tisztítás  terv 7 160  em3

 (2009. év tény 7 330 em3, 2010. év díjterv 7 153 em3 , 2010. év várható 7 230 em3)           
Szombathely-Kőszeg 5110,0 em3 71,4% Vasvár 75,0 em3 1,0%
Felsőcsatár 40,0 em3 0,6% Hosszúpereszteg (Szajk) 0,5 em3 0,0%
Pornóapáti 17,0 em3 0,2% Jánosháza 70,0 em3 1,0%
Kenyeri 76,0 em3 1,1% Körmend 455,0 em3 6,4%
Répcelak 95,0 em3 1,3% Egyházasrádóc 36,5 em3 0,5%
Peresznye 21,0 em3 0,3% Hegyhátszentjakab 7,5 em3 0,1%
Csepreg 128,0 em3 1,8% Ivánc 85,0 em3 1,2%
   Sopronvíz Zrt (csak tiszt.)60,0 em3 0,8% Szentpéterfa 30,0 em3 0,4%
Tokorcs 10,0 em3 0,1%    Ausztria (csak tiszt.) 50,0 em3 0,7%
Egyházashetye 48,0 em3 0,7% Gersekarát 17,5 em3 0,2%
Meggyeskovácsi 126,0 em3 1,8% Szentgotthárd 445,0 em3 6,2%
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Nick 12,0 em3 0,2%   Csörötnek (csak tiszt.) 145,0 em3 2,0%

Üzemeltetett szennyvízrendszerek használati díja 

A díjak a  szennyvízelvezetési  és  -tisztítási  rendszerek működtetési  költségein felül  tartalmazzák a 
rendszer Rt-tulajdonban lévő eszközeinek amortizációját, üzemeltetett eszközeinek használati díját.
A szennyvízelvezetés és -tisztítás díjaiban - Szombathely-Kőszeg csatornarendszer kivételével – 
legalább az üzemeltetési szerződésekben meghatározott, az üzemeltetett eszközökhöz kapcsoló
dó minimális, 20 Ft/m3 használati díjat javasoljuk érvényesíteni. 

Az önkormányzatok egy része a helyi rekonstrukciós igényekre az előző években már maga
sabb összeget határozott meg díjaiban, ezen rendszerek esetében 2011. évre legalább a 2010. 
évi díjakban jóváhagyott használati díjat javasoljuk elfogadni.  

Szombathely-Kőszeg regionális rendszeren az ISPA/KA beruházás keretében elkészült eszközök 
(Szombathely  Nyugati  városrész  csatornázása,  szennyvíztisztító  telep  fejlesztése,  komposztáló 
telep, csatorna karbantartó gépek, laborműszerek, laborbútorok, stb.) értékcsökkenése egyrészt a 
rendelkezésre álló létesítményjegyzékek, másrészt egyéb dokumentumok alapján közel 404 mFt, 
a 2011. évre tervezett 5.110 em3 mennyiséggel számolva 79,06 Ft/m3.
2011. évtől a jelenleg önrészhez való hozzájárulás fedezetére szolgáló 24 Ft/m3 díjtétel használati 
díjjá, költségelemmé alakul, nem képez nyereséget a Társaság eredményében. A rendszer 2011. 
évre javasolt díja így tartalmazza az üzemeltetett eszközeinek használati díját (20 Ft/m3), továbbá 
a jelenleg a díjban lévő 28,53 Ft/m3 használati díjjal együtt a 24 Ft/m3 díjtétel használati díjjá 
alakulásával az ISPA/KA beruházás során elkészült eszközök használati díjának egy részét, 52,53 
Ft/m3-ot. Ezen felül is szükséges lesz a használati díj emelése, mert ez az összeg sem fedezi az 
ISPA/KA beruházás  során  elkészült  eszközök felújítási  alapját,  26,53 Ft-tal  kevesebb,  mint  a 
79,06 Ft/m3.

2011. évre tervezett használati díjak (2010. évi szerződésekkel megegyezően)
Szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer            Ft/m3

Szombathely-Kőszeg  
    használati díj 20
    ISPA/KA használati díj 52,53
Kenyeri, Pornóapáti, Tokorcs, Gersekarát, Hegyhátszentjakab 20
Répcelak, Szentgotthárd 30
Szentpéterfa 33
Egyházasrádóc 40
Ivánc- Csákánydoroszló 50
Csepreg 55
Vasvár 56
Egyházashetye, Jánosháza, Meggyeskovácsi 60
Felsőcsatár 65
Nick 80
Körmend 100
Csak tisztított mennyiségek (Csepreg, Szentpéterfa, Szentgotthárd), 
Hosszúpereszteg (Szajk), Peresznye (Rt. tulajdon)

0
0

Eszközarányos nyereség ivóvíz díjban 2011. évre 19 Ft/m3, (tárgyi eszközök [beruházások nélkül] 
2010. június 30-i nettó értékének, 8 789 344 eFt 3,5 %-a a 2011. évre tervezett ivóvíz értékesítés és 
szennyvízelvezetés   együttes  mennyiségére  -  Csörötnek  nélkül  -,  16  215  em3-re  vetítve),  a 
csatornadíjakban  1 %, 5,4 Ft/m3.
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Egyes tevékenységek nyereségtartalma a 2011. évre javasolt díjakkal
Ivóvíz szolgáltatás
Eszközarányos nyereség (19 Ft/m3) 174 800 eFt

Szennyvízelvezetés és -tisztítás
Eszközarányos nyereség (5,4 Ft/m3) 38 664 eFt

10 Vízterhelési díj 37 882   eFt  

A vízterhelési díj levonása után fennmaradó ágazati eredmény 213 464 eFt

Fürdőszolgáltatás várható vesztesége a fejlesztési hitelkamat költsége nélkül -215 000 eFt

A Részvénytársaság nyereséges működéséhez továbbra is szükséges az alaptevékenységeken kí
vüli szolgáltatások eredménynövelő tevékenységeinek bővítése.

A lejárt, be nem hajtható, veszteségként elszámolt követelések fedezetére szolgáló tétel 0,60 
Ft/m3.

A 2003. évi LXXXIX. tv. értelmében 2010. évben a vízterhelési díj 100 %-át kell érvényesí
teni a csatornadíjakban. A fogyasztóktól beszedett vízterhelési díj törvény által előírt ré
szét adóként be kell fizetni a költségvetésbe, másik része - szintén törvény által meghatáro
zott - eszközök, műszerek beszerzésére, valamint beruházásokra fordítható.

A díjakat meghatározó költségek meghatározása egyes költségeknél a technológiai igényekből 
kiindulva  történt  a  2011.  évre  már  rendelkezésre  álló  szerződések  díjaival  vagy  becsült 
díjakkal, árakkal számítva; a személyi és az összetett jellegű költségek a 2010. évi várható 
költségekhez képest 2011. évre várható átlagos változásokkal számolva:

anyag ivóvíz 3 %(2010. évi tervhez), szennyvíz számított összeg
földgáz számított összeg (szabadpiaci ár)
villamos energia számított összeg (szabadpiaci ár)
vízkészlet járulék számított összeg 
szennyvíziszap- és komposzt elhelyezés számított összeg
bérköltség, bérjárulékok 3,5 %
személyi jellegű kifizetések 0 %
kiszolgáló tevékenységek 3,5 %
üzemi általános költségek, Rt működtetési és irányítási költségek 3 %
egyéb ráfordítás 0 %
eszközfenntartás ivóvíz 3,5 %, szennyvíz számított

2011. év tervezett költségei 2010. év várható költségeihez képest

ivóvíz szolgáltatás             szennyvízelvezetés és –tiszt.  
anyag, földgáz 32,1 % 21,9 %
villamos energia -3,3 % -7,8 %
vízkészlet járulék 17,8 % -
szennyvíziszap- és komposzt elhelyezés - 14,8 %
bérköltség, bérjárulékok 3,5 % 3,5 %
személyi jellegű kifizetések 0 % 0 %
kiszolgáló tevékenységek 3,5 % 3,5 %
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üzemi általános költségek 3 % 3 %
Rt működtetési és irányítási költségek 3 % 3 %
egyéb ráfordítás 0 % 0 %
eszközfenntartás  átlagos  változása  a  két  alaptevékenységre  együtt:   I.  változat   7,8  %,  II. 
változat 17,6 %
amortizáció 5,9 % 5,5 
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11
12 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS DÍJA

Az ivóvíz szolgáltatás ellátási területe nem változik, technológiában költségekre kiható vál
toztatás nem várható. Az ivóvíz díjra továbbra is a vízmérő átmérője alapján differenciált 
alapdíjból és fogyasztás arányos díjból álló kéttényezős kétáras díjat javasoljuk.
A 2010. évi várható fajlagos költségcsökkenés 5,5 % a díjtervhez képest, ebből az értékesíté
si mennyiség növekedése 1,7 %-ot indokol, az e feletti  csökkenés a költséggazdálkodás ered
ménye.  
2011. évben a GKI prognózisa szerint az infláció 3,5 % lesz. Az Rt tervezett értékesített ivóvíz 
mennyisége  1,8  %-kal  alacsonyabb  a  2010.  évi  várható  értéknél,  ezek  alapján  az  indokolt 
szolgáltatási díjnövekedés 5,3 % lenne. Az erőforrásokkal való még ésszerűbb és takarékosabb 
gazdálkodást folytatva az 5,3 % emelés helyett az alapdíj és a fogyasztás arányos díj együttes 
változására mindössze 3,8 %  díjemelést javasolunk.

Lakossági díjon vehetik igénybe szolgáltatásunkat a családi- és társasházakban lakók, vala
mint melegvízszolgáltatást biztosító távhőszolgáltatók a lakossági fogyasztóiknak tovább
számlázott mennyiség erejéig.

13 Alapdíj

2011. évre javasolt alapdíjak:
Vízmérő átmérője     Alapdíj (Ft/hó, áfa nélkül) Index 

 (mm) 2010. év 2011. év javaslat
13 - 20 210 220 104,8 %
25 - 30  820 840 102,4 %
40 - 50 3 400 3 400 100,0 %
80 7 800 7 800 100,0%
100 10 000 10 000 100,0%
150 12 900 12 900 100,0%
200 15 500 15 500 100,0%
Vízmérő nélküli  fogy.hely 140 140 100,0%

Azon fogyasztóink esetében, akik csak a csatornaszolgáltatást veszik igénybe Társaságunknál, a 
számlázási-díjbeszedési költségek fedezetére a vízmérő nélküli fogyasztóhelyek alapdíját 
számítjuk fel.

Alapdíjból származó tervezett árbevétel a 75 029 fogyasztóhelyen a javasolt alapdíjakkal 
számítva      266 millió Ft (1/a. sz. melléklet).

Amennyiben az Rt végzi a mellékmérők leolvasását, az alapdíjat mellékmérőnként számítjuk 
fel.

Fogyasztás arányos vízdíj 

9 200 em3 tervezett mennyiség megosztása 2010. I. félév adatai alapján:
lakosság 6 845 em3 (74,4 %),  nem lakosság 2 355 em3  (25,6 %).

2011. évre javasolt díj: 
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2010. évi lakossági díjak 2,6 %-os emelése (1/c. sz .melléklet) 

Átlagdíj = Mk-Ad+K+Ny+Am = 232,04-28,91+0,60+19+27,31 =250,04 Ft/m3

A díjképzés alapelveinél leírtaknak megfelelően eltérő díj a lakossági és nem lakossági fogyasztói 
csoportokra, eltérés 25 %, az előző évek 20 %-os eltérésével szemben.

Fogyasztás arányos vízdíjak alakulása (áfa nélkül; 1/d sz. melléklet)
         2010.év     2011. év javaslat Eltérés Index

lakosság 229 Ft/m3 235 Ft/m3   6 Ft/m3 102,6 %
nem lakosság 275 Ft/m3 294 Ft/m3 19 Ft/m3 106,9 %

Az alapdíj és fogyasztás arányos díjak együttes átlagos növekedése  3,8 %.

Havi  többletkiadások lakossági fogyasztók esetén

Az ivóvízdíj növekedéséből adódó havi többletkiadást az alábbi táblázat érzékelteti (3. sz. mel
léklet) Az adatok 25 % Áfá-t tartalmaznak:

2010. év                2011. év       T  öbbletkiadás              Index  
Kiadás 100 m3/év átlagfogyasztás esetén 2 648 Ft/hó 2 723 Ft/hó 75 Ft/hó 102,8 %
Kiadás  80 m3/év átlagfogyasztás esetén
(Rt. szinten 1 lakásra jutó átlagfogyasztás) 2 233 Ft/hó 2 171 Ft/hó 63 Ft/hó 102,9 %
Kiadás 30 m3/év fogyasztás esetén 978 Ft/hó 1 009 Ft/hó 31 Ft/hó 103,2 %

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS  DÍJA

2010. évben a költségcsökkentésre tett intézkedések következtében a várható fajlagos költ
ségcsökkenés 2,9 % a díjtervhez képest, annak ellenére, hogy az értékesítési mennyiség nö
vekedése 1 %-ot indokolna.  
2010. évre jelzett infláció 3,5 %. Az Rt tervezett értékesített ivóvízmennyisége 1 %-kal ala
csonyabb a 2010. évi várható értéknél, ezek alapján az indokolt szolgáltatási díjnövekedés 
4,5 % lenne. Ennél nagyobb mértékű, 6,6 % díjemelést javasolunk, miután szükség van az 
eszközfenntartás forrásainak növelésére. 
A díjképzés alapelveinél leírtaknak megfelelően eltérő szolgáltatás arányos díj a lakossági és 
nem lakossági fogyasztói csoportokra, eltérés 25 %, az előző évek 20 %-os eltérésével szemben.

Csatorna alapdíj vízmérő átmérőtől függően eltérő (2011. január 1-től javasolt új díjelem),
szolgáltatással arányos díjak a 2010. évi változatlan szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszeren
kénti lakossági díjakból számítva (2/a-d. sz. melléklet)

14 Alapdíj

2011. évre javasolt alapdíjak
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Vízmérő átmérője Csatorna szolgáltatás alapdíja
(mm)                                              Ft/hó
13-20, vízmérő nélküli fogy.hely 200
25-30 800
40-50 3 000
80 4 000
100 5 000
150 6 000

Csatorna alapdíjból befolyó árbevétel 38 543 csatorna bekötésre számítva 127 mFt.

Szolgáltatás arányos díjak 

Szennyvízelvezetési 2010. év 2011. év javaslat Index
és tisztítási rendszer lakosság nem lakosság lakosság nem lakosság lakosság nem lakosság

Szombathely-Kőszeg 302 364 302 378 100,0% 103,8%
Felsőcsatár 372 446 372 465 100,0% 104,3%
Pornóapáti 345 413 345 431 100,0% 104,4%
Kenyeri 303 364 303 379 100,0% 104,1%
Répcelak 332 398 332 415 100,0% 104,3%
Peresznye 441 530 441 551 100,0% 104,0%
Csepreg 313 375 313 391 100,0% 104,3%
   csak tisztítás (Sopronvíz Zrt.) 250 250 100,0%
Tokorcs 396 476 396 495 100,0% 104,0%
Egyházashetye 465 550 465 581 100,0% 105,6%
Meggyeskovácsi 357 428 357 446 100,0% 104,2%
Nick 520 624 520 650 100,0% 104,2%
Vasvár 315 376 315 394 100,0% 104,8%
Hosszúpereszteg (Szajk) 500 500 100,0%
Jánosháza 339 407 339 424 100,0% 104,2%
Körmend 400 479 400 500 100,0% 104,4%
Egyházasrádóc 367 441 367 459 100,0% 104,1%
Hegyhátszentjakab 843 1010 843 1 054 100,0% 104,4%
Ivánc-Csákánydoroszló 303 364 303 379 100,0% 104,1%
Szentpéterfa 358 430 358 448 100,0% 104,2%
   csak tisztítás (Ausztria) 215 215 100,0%
Gersekarát 562 674 562 703 100,0% 104,3%
Szentgotthárd 341 410 341 426 100,0% 103,9%
   csak tisztítás (Csörötnek)  241  241  100,0%
Rt szintű egységes díj* 317 363 318 378 100,3% 104,1%

*Az Rt szintű egységes díjak változásának mértékét  a szolgáltatási  mennyiségek rendszerek közötti,  illetve 
lakosság – nem lakosság csoportok közötti arányának változása is befolyásolja.

Az alapdíj és a szolgáltatással arányos díjak együttes átlagos növekedése  6,6 %.

Havi  többletkiadások  egyes lakossági csoportok esetén

A víz- és csatornadíjak növekedéséből adódó havi többletkiadást az alábbi táblázat érzékelteti. 
(3. sz. melléklet). Az adatok 25 % áfá-t tartalmaznak:
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         Összes kiadás                             Többletkiadás               
                                                                          2010.év              2011.év           Vízszolg.      Csat.szolg.       Együtt  

Kiadás Szhely-Kőszeg reg. rendszer településein
Családi ház 

100 m3/év fogyasztás esetén 5 794 Ft/hó 6 119 Ft/hó 75 Ft/hó 250 Ft/hó 325 
Ft/hó
 30 m3/év fogyasztás esetén 1 922 Ft/hó 2 203 Ft/hó 31 Ft/hó 250 Ft/hó 281 
Ft/hó

Társasház (80 lakás)
100 m3/év fogyasztás esetén 5 653 Ft/hó 5 778 Ft/hó 63 Ft/hó 62 Ft/hó 125 
Ft/hó
 30 m3/év fogyasztás esetén 1 781 Ft/hó 1 863 Ft/hó 19 Ft/hó 62 Ft/hó 81 Ft/hó

Locsolás csatornadíj-kedvezménye
A locsolás  csatornadíj-kedvezményét  az  eddigiekben megállapított  feltételekkel  (május-
augusztus  hónapokra  lakossági  fogyasztók  részére  10  %)  javasoljuk  fenntartani  2011. 
évben is.

*     *     *

A szolgáltatások műszakilag megfelelően jó színvonalú ellátása, illetve annak 
fenntarthatósága érdekében a szakmai szempontok hosszú távú érvényesítése szükséges.
Részvénytársaságunk kidolgozta az indokolt működési költségekre és a minimálisan szükséges fejlesztési forrásokra alapozott fedezeti 
összeget, amelyet az ivóvíz szolgáltatás tekintetében továbbra is a ZRt. teljes működési területén egységes szolgáltatási díjon keresztül 
javasolunk biztosítani. A csatornaszolgáltatás területén a javasolt rendszerenkénti díjak az ágazat ZRt. szintű önköltségén  - beleértve a 
szükséges fejlesztések fedezetét - alapulnak, rendszerenként figyelembe véve a lakossági és közületi teherviselő képességet. A 2011. évi 
Üzleti tervben a működési költség keretet a szolgáltatási díjakból befolyó bevételekhez szükséges igazítani a rekonstrukciós és fejlesztési 
igények kielégítése mellett.

Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az átlagostól nagyon eltérő amortizációs költség miatt nagyon magas díjakat miként lehetne közelíteni az 
átlaghoz.

 

Társaságunk  továbbra  is  a  tevékenységek  hatékonyságának  folyamatos  javításával 
igyekszik  a  szolgáltatási  tevékenységekre  ható  kedvezőtlen  külső  tényezők  díjnövelő 
hatásait csökkenteni. 

Wagner József
vezérigazgató
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E l ő t e r j e s z t é s
A Képviselő-testület  2010. december 15-i ülésére.

Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselőtestület  !

Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  köztemetők  helyi  szabályaival  a  temetőkről  és 
temetkezésről  szóló  többször  módosított  35/2000.  (X.26.)  számú  ÖKT  rendelet 
(továbbiakban:  helyi  rendelet)  foglakozik.  Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  temetők 
üzemeltetését  és fenntartását a 2008-ban 5 évre kötött  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés 
alapján  a  Vas  Megyei  Temetkezési  Vállalat  jogutódja  a  Vas  Megyei  Önkormányzat 
Vagyonkezelő Kft. Kegyeleti Ágazata (továbbiakban: szolgáltató) végzi. 
Emlékeztetjük  a  T.  Képviselő  –  testületet,  hogy  közbeszerzési  eljárást  írtunk  ki  a 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  köztemetők  üzemeltetésére. 
Egyetlen egy ajánlatot  kaptunk,  az ajánlattevő a Vas Megyei Temetkezési  Vállalat  volt.  A 
képviselő-testület  abban  az  időszakban  két  alkalommal  sem fogadta  el  az  akkori  vállalat 
igazgatójának a kérését arra, hogy a Temetőkről és temetkezési szolgáltatásokról szóló törvény 
adta lehetőség alapján tekintettel a kegyeleti jogra mint fontos személyhez fűződő jogra írja 
elő  több más  nagyobb településhez  hasonlóan   Szentgotthárdon is,  hogy a  temetőn  belül 
bizonyos szolgáltatásokat csak a temetőt üzemeltető végezhessen. 
Azóta is több olyan jelzés érkezik hozzánk, hogy többször is komoly viták vannak a temető 
üzemeltetője és az egyéb temetkezési szolgáltatók között egy-egy temetés kapcsán. Anélkül, 
hogy a vitázók között  igazságot akarnánk tenni megállapíthatónak gondoljuk,  hogy ezek a 
kegyeleti jogot érintő gazdasági természetű konfliktusok – sértik, de legalábbis zavarják az 
elhunytak hozzátartozóit, a gyászolókat és nem valók a temetőkbe..  

A mára már teljesen átszervezett  szolgáltató többszöri alapos egyeztetés, a rendeletünk közös 
értelmezése és annak megértése után  az előterjesztéshez csatolt írásbeli rendeletmódosítási 
kérelemmel  fordult  a  T.  Képviselő-testülethez.  A szolgáltató  kéri,  hogy  a  temetőkről  és 
temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: TeTv.) 40. § (1) bekezdése 
alapján  az  önkormányzat  tegye  kötelezővé   helyi  rendeletében  a  köztemetőkön  belüli,  az   
elhunyt  hűtésével,  a  temetőben  erre  a  célra  rendszeresített  szállító  járművön  történő 
szállítással,  továbbá  a  hamvaknak  az  erre  szolgáló  berendezéssel  történő  szórásával,  a 
sírhelynyitással  és  visszahantolással  kapcsolatos  feladatok  ellátására  az  üzemeltető 
szakszemélyzetének  és  berendezésének  az  igénybevételét.  Ez  azt  jelentené,  hogy  az 
önkormányzati  köztemetőkben  csak  a  jelenlegi  temetőüzemeltető  végezhetne  temetkezési 
szolgáltatást. Egyéb „külső” temetkezési vállalkozók által végzett temetkezési szolgáltatás a 
temetéshez  szükséges  kellékek  árusítására,  az  elhunyt  temetésre  való  előkészítésére  és 
temetőn kívüli halott szállítás elvégzésére vonatkozna. 
A jelenlegi szabályok szerint bárki temethet Szentgotthárd Város önkormányzati temetőiben, 
aki a megfelelő jogosultságokkal, engedélyekkel rendelkezik, de neki is hozzá kell járulni a 
temetők  fenntartáshoz.  Ugyanis  helyi  rendeletünk  jelenlegi  szabályozása  alapján  a 
köztemetőkben a temetkezési szolgáltatást végző „külső” temetkezési vállalkozók – a temető 
üzemeltetőjének  kivételével  –  kötelesek  a  tevékenységükkel  összefüggő  energia-,  és 
vízhasználati,  valamint  egyéb  költségeket a  temetőüzemeltető  részére  megfizetni,  az 
üzemeltetővel kötött külön megállapodás alapján. 
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Éppen ez az ami a fent említett és méltatlannak nevezett vitákat okozza. Számos probléma 
volt  emiatt  az  elmúlt  időszakban  a  köztemetőink  üzemeltetésénél.  A  szolgáltató  által 
meghatározott  díjakat  a  „külső”  temetkezési  vállalkozó  nem  akarta  megfizetni,  arra 
hivatkozással,  hogy ilyen  díjak  nem szerepelnek  a  helyi  rendeletben,  a  rendeletben  előírt 
megállapodást (9. § (3) bek.) nem akarta megkötni a temető üzemeltetőjével.

A rendeltünk megfelelően szabályozza a kérdést amikor a jelenlegi előírásokat fogalmazza 
meg, ugyanakkor lehetne szabályozni ezt másképp is. 
Amikor a temető üzemeltető részére kötelezően megfizetendő költségeket említi a rendelet, 
akkor ezen azt kell érteni, hogy az üzemeltetőnek számtalan költséget viselnie kell – mint 
többek  között  a  temetői  létesítmények  (ravatalozó,  technikai  berendezések  pl.:  tárolók  és 
hűtők), közcélú létesítmények infrastrukturális karbantartása, javítása és működtetése és az 
ezzel  kapcsolatos  költségek  (pl.:  energia  költségek)  viselése;  a   temetőkben  keletkező 
valamennyi  hulladék  elszállításával  kapcsolatos  költségek  viselése;  a  zöldfelületek 
fenntartása,  temetőn  belüli  utak  karbantartása,  síkosság-mentesítése  és  hó-eltakarítása,  a 
jogszabályokban  előírt  nyilvántartások  naprakész  vezetése  (sírboltkönyv,  temetési  helyek 
nyilvántartó  könyve),  jogosultságok  ellenőrzése,  temetői  rend  fenntartása,  ügyfélszolgálat 
biztosítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
Ezeknek a feladatoknak a költségeit csak részben fedezi az önkormányzati támogatás, a 
2009. évre vonatkozó kimutatás alapján az önkormányzati támogatás az éves fenntartás 
és üzemeltetés költségeinek  44,56 %-át fedezte. A fennmaradó 55,44 %-át a szolgáltató 
temetőüzemeltetéssel  kapcsolatos  egyéb  bevételeiből  (a  temető-fenntartási 
hozzájárulásból,  „külsős”  temetkezési  vállalkozók  által  fizetett  díjakból,  egyéb 
tevékenységeiből származó bevételeiből) tudja fedezni.
Ezeket  a  költségeket  „teríti  szét”  az  üzemeltető  azok  között,  akik  a  temetőinkben 
tevékenységet folytatnak. 
Ezeken  a  költségeken  próbálnak  meg  spórolni  a  „külsős”  temetkezési  vállalkozások 
amikor vitatják a fizetendő összeget, nem akarnak szerződést kötni, vagy az újabban 
kialakult  gyakorlat  szerint  miközben  komoly  pénzért  az  önkormányzat  és  a 
temetőüzemeltető korszerű ravatalozót épít és tart fenn, a halottat a ravatalozó helyett  a 
mai  kor  követelményeihez  méltatlan  módon,  nyilvánvalóan  költségcsökkentési 
szándékkal  a  ravatalozó  épületek  előtt  ravatalozzák  fel,  kint  a  tűző  napon,  zuhogó 
esőben vagy szakadó hóban… 

Ezen helyzet megoldása érdekében kéri a szolgáltató, hogy a T. Képviselő-testület a TeTv. 40. 
§  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  tegye  kötelezővé  a  temetőn  belül  a 
mindenkori  üzemeltető  szakszemélyzetének igénybevételét.  Most  úgy tűnik,  hogy ez  több 
garanciát  és  biztosítékot  adna  a  kegyeleti  szolgáltatások  temetőn  belüli  színvonalas 
végzéséhez, a temetők zavartalan működéséhez.
Amennyiben  a  T.  Képviselő-testület  az  üzemeltető  szakszemélyzetének  kötelező 
igénybevételének bevezetése mellett dönt, akkor az ezzel kapcsolatos díjakat is meg kell 
határoznia, mivel ez ezentúl egy kötelezően igénybeveendő szolgáltatás lesz. A Tetv. 40. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatások  igénybevételével  kapcsolatos  díjakat  és  ezek  mértékét  a  csatolt  rendelet 
módosítás 1. számú melléklete tartalmazza. 
A TETv. 40. § (5) bekezdése értelmében a díjtételek megállapításakor az önkormányzatnak ki 
kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét, amely a 
mi  esetünkben  az  Országos  Fogyasztóvédelmi  Egyesület  Vas  Megyei  Szervezet.  A 
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szervezet  csatolt  írásbeli  véleménye  alapján  a  bevezetendő  díjak  mértékét  nem 
kifogásolja.

A helyi rendeletünk 9. § (1) bekezdését is kiegészíteni szükséges, annak érdekében, hogy 
a temetőink területén bejelentéshez kötött munkát (pl.: síremlékállítás, felújítás) az előírt 
időponttól eltérően is végezni lehessen (pl.: hétvégén).  

 A TeTv. 16. § b) pontja értelmében az üzemeltető feladata az eltemetés (urnaelhelyezés) 
feltételeinek  biztosítása,  ideértve  a  temetési  helyre  való  első  temetést  megelőzően  a 
sírhely  kiásásáról  (sírásás)  való  gondoskodás.  Helyi  rendeletünk  9.  §  (2)  bekezdése 
szerint  ezt  a  munkát csak „a temetéssel  megbízott  temetkezési  vállalkozó” végezheti, 
ezért ezt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.

A szolgáltatóval történő tárgyalásaink során megegyeztünk abban is, hogy a temetőben 
elhelyezett  síremlékekben  keletkezett  károk  (pl.:  viharkár,  vagy  üzemeltetési 
munkálatok  során  keletkező  károk)  megtérítése  érdekében  az  üzemeltetőnek 
felelősségbiztosítással  kell  rendelkeznie.  A  felelősségbiztosításnak  legalább  a  nettó 
szerződéses  ár  30  %-nak megfelelő  limit  összegre  kell  szólnia.  Ezen  felelősségbiztosítási 
kötvény másolatát a szerződéshez csatolni kell. A felelősségbiztosításnak lopási károkra nem 
kell  kiterjednie.  A  temetőben  elhelyezett  sírok,  síremlékek,  tárgyak  tekintetében  őrzési 
felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli. A felelősségbiztosítással 
kapcsolatos szabályokkal a helyi rendeletünk 7. § (4) bekezdését módosítani szükséges.

A  temetők  üzemeltetése  során  problémát  jelentett  a  helyi  rendeletünk  14.  §  (5) 
bekezdésében a sírhelymegváltási idő lejártát követően az elhagyott, 25 éve gondozatlan 
sírhelyek újraváltására vonatkozó szabályok alkalmazása. A jelenlegi szabályok szerint a 
lejárt és egy éven belül újra meg nem váltott, továbbá elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok 
esetében ezeket a sírhelyeket csak abban az esetben lehet újra értékesíteni, ha az üzemeltető 
hat hónapon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható 
helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki. A 
temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X.01.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése csak a temető, illetve temetési hely megszüntetése 
esetén ír elő hasonlóan szigorú szabályokat, ezért a helyi rendeletünk 14. § (5) bekezdését 
pontosítani szükséges. 

Amennyiben a T.  Képviselő-testület  nem fogadja el az üzemeltető kérése alapján a csatolt 
rendeletmódosítás  6.  §-át,  tehát  a temető üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételét 
nem teszi kötelezővé, akkor is javasoljuk az alábbi módosítások, pontosítások elfogadását  az 
önkormányzat  köztemetőinek  zavartalan  működése  és  a  temetőinkben  a  kegyeleti 
szolgáltatások színvonalas végzése érdekében:

• Felelősségbiztosításra vonatkozó szabályok megállapítása (1. §);
• A  köztemetőinkben  végzett,  bejelentéshez  kötött  munkavégzések  szabályainak 

módosítása (2. §);
• Sírhelymegváltási díjak felülvizsgálatával kapcsolatos előírás pontosítása (3. §);
• Elhagyott,  25 éve gondozatlan sírhelyek újraértékesítésével kapcsolatos rendelkezés 

pontosítása (4. §);
• A helyi rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti szabályok pontosítása (5. §);
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• A TeTv. 16. § b) pontja alapján a helyi rendeletünk 9. § (2) bekezdésének hatályon 
kívül helyezése (5. §);

• A  rendeletmódosítás  2.  számú  mellékletében  szereplő  díjak  közül  az  alábbiak 
megállapítása (6. §):

o Temető-fenntartási hozzájárulás díja;
o Létesítmény igénybevételi díja;
o Felügyeleti díj;
o Sírhelynyitás és visszahantolás díja. 
Mivel  a  temető-fenntartási  hozzájárulást  rendeletileg  szabályozni  kell.  A 
felügyeleti  díjat  is  meg  kell  határozni,  ha  azt  elfogadja  a  T.  Testület,  hogy  a 
sírköves  vállalkozók  késő  délután,  vagy  hétvégén  is  tudjanak  dolgozni  a 
temetőben. A sírhelynyitás és visszahantolás meghatározása azért fontos, mert  a 
TeTv.  16.  §  b)  pontja  alapján  az  első  temetésnél  ezt  mindenképpen  csak  az 
üzemeltető végezheti és jelenleg nincs az Önkormányzat által meghatározva ennek 
az ára. A létesítmény igénybevételi díj megállapítása azért fontos, hogy egyértelmű 
előírás létében további viták ne alakulhassanak ki az üzemeltető és a temetkezési 
vállalkozók között.  

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  rendeletmódosításával  kapcsolatos  döntések 
meghozatalát.

Szentgotthárd, 2010. december 03.

Dr. Dancsecs Zsolt
 Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../2010. (…..)  rendelete

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 
35/2000. (X.26.) számú ÖKT rendeletének módosításáról.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 
bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás és A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. 
évi XLIII. Törvény alapján a következőket rendeli el

1. §.

A 35/2000. (X.26) számú ÖKT. Rendelete (továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése (A 
temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési  
felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli) az alábbiakra módosul: 

(4) „A  temetőben  elhelyezett  sírokban,  síremlékekben  az  üzemeltetésre  irányuló 
tevékenységek ellátása során keletkezett károk, illetve viharkárok megtérítése érdekében a 
temető  üzemeltetője  köteles  felelősségbiztosítási  szerződést  kötni.  A 
felelősségbiztosításnak legalább az üzemeltetésre vonatkozó szerződés nettó ár 30 %-nak 
megfelelő limit összegre kell szólnia. A felelősségbiztosításnak lopási károkra nem kell 
kiterjednie.  A temetőben  elhelyezett  sírok,  síremlékek,  tárgyak  tekintetében  őrzési  és 
ezzel kapcsolatos kártérítés felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem 
terheli.”

2. §.

A R. 9. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A temető területén végzendő munkákról az üzemeltető külön bejelentő formanyomtatvány 
alapján regisztrációt végez és ez alapján ellenőriz. A temető területén munkát végző 
köteles:

- az üzemeltető által előírt módon, vele előre egyeztetni és az elvégzett munkát 
ellenőriztetni,

- a munka környezetében lévő sírok állapotára ügyelni, a bennük keletkező kárt megtéríteni,
- a munkát úgy végezni, hogy azzal ne zavarja a környezetében kegyeletüket lerovó temető 

látogatókat.
A temető területén munkát végezni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfő- péntek 7.30-16.00 óráig.
Ettől eltérni kizárólag a temető üzemeltetőjével kötött egyedi/eseti megbízás alapján 
lehet, abban az esetben a munkát végző vállalkozásnak az üzemeltető részére 
felügyeleti díjat is kell fizetni.”

3.§.

A R. 15. § (1) bekezdése 
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( A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket az 1.  
számú melléklet tartalmazza. A második vagy többedik megváltáskor a mellékletben foglalt  
díjtételek 50 %-kal megemelt összegét kell fizetni. A díjtételeket az éves költségvetési  
rendeletben az előző évi
hivatalos inflációs rátával növelve évente karban kell tartani) az alábbiak szerint módosul:

„(1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket az 1. 
számú melléklet tartalmazza. A második, vagy többedik megváltáskor a mellékletben foglalt 
díjtételek 50 %-kal megemelt összegét kell fizetni. A díjtételeket évente felül kell vizsgálni.”

4.§.

A R. 15. § (5) bekezdése (A sírhelymegváltási idő lejártát követő egy éven belül újra meg 
nem
váltott, továbbá az elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet  
értékesíteni, ha az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi  
lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a 
sírokat nem váltja meg újra senki.)  az alábbiak szerint módosul:

„(5) A sírhelymegváltási idő lejártát követő egy éven belül újra meg nem váltott, továbbá az 
elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni.”

5. §.

„A” variáció: 

(1) A R. 26. §-át az alábbi (2) bekezdéssel egészíti ki, ezzel egyidejűleg a R. 26. § (2)-(5) 
bekezdéseinek számozása (3)-(6)-ra változik:

”(2) a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító 
járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő 
szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az 1999. évi 
XLIII. Törvény 40. § (1) bekezdése alapján kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és 
berendezésének igénybevétele.”

(2) Ezzel egyidejűleg  a R. 9. § (2), illetve (3) bekezdése  /(2) Sírok kiásását, betemetését  
és az ezzel járó egyéb munkákat csak a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezhet,  
egyeztetve a temető üzemeltetőjével.
(3) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók – kivéve a temető 
üzemeltetője által végzett temetkezési szolgáltatást - kötelesek a temető üzemeltetőjének 
megtéríteni a tevékenységükkel összefüggő energia- és vízhasználati, valamint egyéb 
költségeket az üzemeltetővel kötött külön
megállapodás alapján./
hatályát veszti.

 „B” variáció:
Amennyiben  a  fenti  –  26.  §  (2)  bekezdés  szerinti  -  szabályozás  nem  kerül  elfogadásra 
(üzemeltető szakszemélyzetének kötelező igénybevétele):
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A R. 9. § (3) bekezdése (A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók – 
kivéve a
temető üzemeltetője által végzett temetkezési szolgáltatást - kötelesek a temető 
üzemeltetőjének megtéríteni a tevékenységükkel összefüggő energia- és vízhasználati,  
valamint egyéb költségeket az üzemeltetővel kötött külön megállapodás alapján.)
 az alábbiak szerint módosul:

„(3)  A  köztemetőkben  temetkezési  szolgáltatást  végző  vállalkozók  –  kivéve  a  temető 
üzemeltetője  által  végzett  temetkezési  szolgáltatást  –  kötelesek  a  temető  üzemeltetőjének 
megtéríteni  a  tevékenységükkel  összefüggő  energia-  és  vízhasználati,  valamint  egyéb 
költségeket.  Ezzel kapcsolatban a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók kötelesek 
megállapodást kötni a temető üzemeltetőjével, ennek a megállapodásnak a hiányában 
temetkezési szolgáltatás az önkormányzat temetőiben nem végezhető.”

 
6.§.

A R.  2.  számú melléklete  helyébe  a  jelen  rendelethez  1.  számú mellékletként  csatolt  „A 
35/2000. (X.26.) ÖKT rendelet 2. számú mellékletéről” megnevezésű mellékletet lép:

7. §.
Záró rendelkezések

 (1) A R. többi részei változatlanul maradnak.

(2) Jelen rendelet 2011. január 01-én lép hatályba.

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester jegyző

Kihirdetés napja:
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1. számú melléklet
„A 35/2000. (X.26.) ÖKT rendelet 2. számú mellékletéről:

A./ 

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás, 
tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők) 

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák esetén:           1.200.-Ft/nap
Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén:     1.750.-Ft/nap

Létesítmények igénybevételi díja:  
Létesítmény használati díj:                                   10.000,- Ft/temetés

Egyéb díjak:  

Hűtő használati díj: 500,- Ft/nap
Felügyeleti díj (9. § (1) alapján):                           5.000,- Ft/alkalom               

15 B./

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai:
(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

Megnevezés Mennyiség
1./ Sírhely nyitás és visszahantolás

• Urnaelhelyezés esetén 6.000 FT
• Koporsós elhelyezés esetén 21.700 Ft

2./ Elhunyt hűtési díja: 1.100 FT/NAP
3./ Elhunyt temetőn belüli szállítása 10.750 FT/ALKA

LOM”
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.(XII.1.) 
ÖKT sz. rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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,  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.  A törvényi  felső  mérték  és  a  valorizáció  együttesen  határozza  meg  ezen 
adónemekben az adómaximumot. 
Hivatkozott  törvényi  felhatalmazás  alapján  tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet  - 
Szentgotthárdon a fent hivatkozott adónemek közül bevezetett adónem tekintetében - az adó 
mértékek emelésének lehetőségéről.

2011. január 1-jétől – a Szentgotthárd területén jelenleg hatályos adórendeleteket figyelembe 
véve  –  a  tartózkodási  idő  utáni  idegenforgalmi  adó  törvényi  maximuma:  431,1 
Ft/vendégéjszaka.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Helyi idegenforgalmi adóról szóló  29/2005. ÖKT 
sz.  rendelete  szabályozza  a  tartózkodási  idő  után  fizetendő  idegenforgalmi  adó  mértékét. 
Hivatkozott  rendelet  4.§-a  értelmében  az  adó  mértéke:  személyenként  és  megkezdett 
vendégéjszakánként 410,- Ft. 
A 2011. évre a költségvetési  koncepcióban tervezett idegenforgalmi adóbevétel 8.000 e/Ft. 
Amennyiben adómérték emelés mellett dönt a T. Testület, úgy kb. 600-800 e/Ft adóbevétel 
növekedéssel számolhatunk  - 430,- 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 600-800 e/Ft jelenthet).

Fentiek alapján tehát előzetes számításokat figyelembe véve saját bevételeink kb.1.200-1.600 
e/Ft-tal növelhetők.

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

Szentgotthárd, 2010. november 30.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2010.(XII….) sz. rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.) ÖKT rendelet módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 
bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
1.§

Az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.) ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet)
4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendégéjszakánként  ……,- Ft.”

2.§
Záró rendelkezések
(1) A Rendeletnek jelen rendelettel nem érintett része változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt
  Polgármester Jegyző

Kihirdetve: 2010. …………. hó … nap

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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BESZÁMOLÓ

a Képviselő – testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: A fizető parkolás helyzete Szentgotthárdon

Tisztelt Képviselő-testület!

Évről évre feladatának tekinti a képviselő-testület a fizető-parkoló rendszer áttekintését – 

erre ebben a  Beszámolóban idén is sort kerítünk. A beszámolót a Vállalat igazgatója az 1. 

számú melléklet szerinti levelében tette meg.

Az idei évben ezt szükségesnek látszik kiegészíteni, hiszen az őszi helyhatósági választások 

idején a megválasztott képviselők egy részétől hangzott el elképzelés a parkolási rendszer 

esetleges eltörléséről.

A melléklet szerinti beszámoló mindkét célnak megpróbál megfelelni.

A fizető parkoló rendszer 2010. évi üzemeltetéséről:

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100%-

os tulajdonában van, mint önkormányzati vállalatért a város a törvény erejénél fogva 

készfizető kezes. Ha tehát a vállalat fizetési nehézségekkel küzdene, ha bármilyen fizetési 

kötelezettségének nem tudna eleget tenni, akkor helyette a városnak kellene teljesíteni. Az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat számtalan feladatai között a fizető parkoló rendszer 

üzemeltetése az egyik legnyereségesebb. 2009. évben a vállalat 436 eFt nyereséggel zárta az 

évet. Szinte valamennyi, az Önkormányzat megbízásából végzett tevékenység veszteséges 

(-13.220 eFt) – ehhez képest a fizetőparkoló rendszer működtetéséből 4.038 eFt nyerség 

keletkezik.. 
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A fizető parkolás hozza az egyik legtöbb nyereséget ami azt is jelenti, hogy nélküle komoly 

nehézségekbe ütközne az ÖKV működése, és nagy valószínűséggel az önkormányzatnak 

kellene helyette kifizetni a felhalmozódó tartozásait – készfizető kezessége okán.

Ezt az éves eredményt a parkolási rendszerrel azzal lehet produkálni, hogy e feladat ellátása 

jelentős mértékben automatizált, élőmunka igénye kicsi, egyszerű, jól átlátható, világos 

szabályok alapján működik a rendszer. A technikai háttere – a parkolóautomaták -  a mai 

legkorszerűbb technikai követelményeknek is megfelelnek,  a Vállalat kizárólagos és 

tehermentes tulajdonát képezik. (Sajnos a vállalat egyéb olyan technikai eszközei, melyek az 

egyes feladatainak ellátását segítik vagy teljesen elavultak és korszerűtlenek vagy 

korszerűek ugyan, de igen jelentős hiteltartozás terheli őket. A Vállalat beruházási 

hitelállománya 2010. 09. 30.-án 13.834 eFt, mely a géppark hitelből történő korszerűsítése 

miatt keletkezett. )

Az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  a  fizetőparkolók  díjtételeit  nem  javasolja 

változtatni.

A fizetőparkoló rendszer jövője

Amikor a fizetőparkolás bevezetésre került,  annak elsősorban akkor is forgalomtechnikai 

okai  voltak.  Tíz  évvel  ezelőtt  a  gépjárművek  száma  a  mainál  alacsonyabb  volt. 

Idegenforgalmi  szempontból  Szentgotthárd  még  nem  volt  különösebben  célállomás, 

ugyanakkor ez volt a bevásárlóturizmus utolsó időszaka. 
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Szükség volt a rendszer bevezetésére, mert időnként kaotikus állapotok uralkodtak főképp 

Szentgotthárd  központjában.  Parkolóhely szinte  egyáltalán  nem volt  megtalálható  a  nap 

folyamán.  A parkolókba  beálltak  jórészt  azok,  akik  a  környéken  dolgoztak  és  nem  is 

mozdultak el  a helyükről  egész nap.  Az érkezők ennek megfelelően nem találtak helyet. 

Sajnos Szentgotthárd központi területe nem rendelkezik ma sem olyan nagy, üres területtel 

ahol szinte korlátlan számban férnek el autók, tehát a kisebb parkolóhely-számmal kénytelen 

„gazdálkodni”, kénytelen elérni,  hogy a parkolóhelyek folyamatosan szabaduljanak fel és 

legyen helyük a nap folyamán érkezőknek is. Mindezek az indokok már akkor, tíz évvel 

ezelőtt felmerültek. 

2003-ban  az  akkori  képviselő  –  testület  ezt  a  parkolórendszert  hatékonnyá,  hatásossá, 

egyszerűvé tetette  – véget  vetve annak a rendszernek,  hogy a parkolóba beállók először 

kerestek egy üzletet ahol megvehették a parkolójegyet, majd ezt helyezték ki az autóban -  és 

parkolóautomaták  beszerzésére  kötelezte  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalatot, 

melynek a vállalat eleget is tett. Beszerezte az automatákat, lízingelte őket, jelentős kiadásai 

keletkeztek  miatta.  A  berendezések  2006.  novembere  óta  már  az  ÖKV  kizárólagos 

tulajdonát képezik, tehermentesek - azóta lett nyereséges ez az üzletág.

Fizetőparkolás nélkül visszaáll a 2000. körüli helyzet a város központi területein. 

A finanszírozás  kérdéseit  a  beszámoló  részletesen  taglalja.  Mindenképpen  fontos  annak 

mérlegelése,  hogy  ha  ezt  a  bevételi  forrást  az  önkormányzat  megszünteti,  össz-

önkormányzati szinten lemond egy jelentősnek számító bevételről, a saját vállalatát pedig 

nehéz helyzetbe hozza,  mert  az kellő bevétel  híján nem fogja tudni kifizetni a számláit, 

illetve  kockáztatja  azt,  hogy  az  ÖKV helyett  készfizető  kezesként  saját  magának  kell 

helytállnia. 
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Még problémásabb a helyzet az ÖKV által felvett folyószámlahitel miatt. A vállalat a mai – 

fizető parkoló-rendszer működtetését is magában foglaló – tevékenységi köreivel együtt 16 

millió  Ft  folyószámlahitelre  jogosult  (és  persze  ekkora  folyószámlahitelre  rá  is  szorul). 

Ehhez  külön  nyilatkozattal  is  megerősítetten  vállalt  készfizető  kezességet  Szentgotthárd 

Város önkormányzata - így tehát ezért is helyt kell állnia az önkormányzatnak

A folyószámla  hitel  visszafizetése  a  fent  részletezett  parkolóbevétel  nélkül  valószínűleg 

nehézséget okoz, a készfizető kezesség pedig az önkormányzat helytállási kötelezettségét 

von majd maga után. 

Ami  még  ennél  is  sokkal  nagyobb  probléma,  az  az,  hogy a  jövőbeni  folyószámlahitel 

igényének  elbírálásakor  a  vállalat  folyószámlahitel-képessége  a  parkolórendszerből 

származó  bevételek  híján  lényegesen  csökkenne.  A bank  a  hitelkérelem  elbírálásakor 

ugyanis  vizsgálja  a  Vállalat  nyereségességét,  jövedelemtermelő  képességét.  Ezen  kívül 

tájékoztatni  kell  a  bankot  a  Vállalat  gazdálkodásában,  bevételszerző  tevékenységében 

bekövetkező  lényeges  változásokról. A fizetőparkoló  rendszer  megszűntetése ebbe  a 

körbe tartozik! 

Folyószámla  hitel  nélkül  viszont  a  jövőben  az  önkormányzat  nagyobb  támogatására,  a 

közszolgáltató vállalat által végzett közfeladatok ellátásáért magasabb összeg fizetésére lesz 

szükség, tehát az önkormányzatnak kell többletforrásokat előteremtenie

Tisztelt Képviselő – testület!

Azt gondoltuk, hogy mindezeknek a Testület elé tárása a kötelességünk.

Kérem, hogy a beszámolóról mindezek alapján szíveskedjenek dönteni!
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Határozati javaslat.

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a fizető parkolásról az 

önkormányzati Közszolgáltató Vállalat Igazgatója által készített beszámolót elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd 2010. december 5.

                                                                                 Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                         Jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI Iktatószám: 152-4/2010.
KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT Ügyintéző: Vass József
SZENTGOTTHÁRD Tárgy: beszámoló a fizető parkolási
Füzesi út 8. rendszer üzemeltetéséről
Tel: 94-554-459, Fax: 94-554-460 2010. 01-10. hónap

Polgármesteri Hivatal

Szentgotthárd

Széll K.tér 11.

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete

részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban megküldjük a szentgotthárdi fizető parkoló rendszer üzemeltetéséről szóló 

beszámolót a 2010. 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 2010. 01-10. hónap.

A fizetőparkoló rendszer üzemeltetésének 2009-2010. évek 1-10. havi mutatóit az 1. és 2. 

sz. melléklet mutatja be mennyiségben és értékben. A táblázatokból látható, hogy 2010. év 

1-10. hónapban az értékesített bérletek 95 %-át a kedvezményes bérletek értékesítése (437 
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db) adta. Ugyanez az arány 2009. év azonos időszakában 96 % (452 db) volt. Az összes 

értékesített bérlet száma a 2009. évi 1-10. havi 473 db-ról 2010. év azonos időszakában 462 

db-ra csökkent. Ez 2 %-os darabszám-csökkenést jelent. Az egyéb bérletek értékesítése az 

előzőekhez képest mindkét évben elenyésző, összesen 21 és 25 db volt

A kizárólagos használati  jog értékesítése a 2009. évhez képest változatlan. Ennek bruttó 

árbevétele mindkét évben 320 eFt.

A parkolójegyek értékesítésénél, ha 1 db jegyet 1 órai parkolásnak veszünk, akkor 2009. 1-

10. hónapban 22.221 órának megfelelő parkolójegyet váltottak az autósok, míg 2010. év 

ugyanezen  időszakában  22.309  órának  megfelelőt.  A darabszám  0,4  %-os  növekedése 

mellett az ebből befolyó bruttó árbevétel 15,5 %-kal, 3.737 eFt-ról 2010-re 4.317 eFt-ra nőtt.

A pótdíjak befizetése 2009. év 1-10. hónapjához képest 214,8 %-kal, 642 eFt-tal nőtt. 

2. Javaslat a parkolási rendelet módosítására

A fizetőparkolók működésének rendjéről szóló, többször módosított  11/2001.(III. 29.) sz. 

önkormányzati rendeletben szereplő összes díjtételt javasoljuk változatlanul hagyni.

3. A fizetőparkoló rendszer fennmaradása vagy megszűntetése

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 szolgálta a fizetőparkoló rendszer bevezetése 2001-ben.
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A fizetőparkoló  rendszert  az  autósok  napjainkban  sem  szeretik,  amikor  fizetni  kell,  de 

szeretik, amikor parkolóhelyet találnak.  Elmondható, hogy a fizetőparkoló rendszer léte 

Szentgotthárdon az elmúlt 9 év alatt elfogadottá vált.

3.1. Az  autósok  érdekeinek  figyelembe  vételére  a  bérletrendszer  árainak  kialakításán 

keresztül kerül sor. Ha valaki havonta vesz bérletet, akkor a „piros zóna” esetében az 

egy év alatt fizetendő összeg 12x4.900Ft = 58.800 Ft. Éves bérlet vásárlása esetén a 

kedvezmény 50%, azaz a bérlet ára 29.400 Ft. A súlyadót nem Szentgotthárdra fizető 

magánszemélyek éves bérlet vásárlása esetén újabb 50% kedvezményt kapnak, így a 

fizetendő összeg 14.700 Ft.  „Kedvezményes lakossági bérlet”-re az a magánszemély 

jogosult,  aki a súlyadót Szentgotthárdra fizeti,  esetükben a lakossági kedvezmény az 

50% helyett 70%, azaz az éves bérlet ára 8.820 Ft. A díjak nem tartalmazzák a 600 Ft-os 

bérlet-előállítási  költséget.  52  vasárnappal  és  8,  nem  vasárnapra  eső  ünnepnappal 

számolva a fizetőparkoló rendszer 2010. évben 305 napot üzemel, azaz a napi parkolási 

díj 29 Ft (alig több, mint egy kifli ára). Az autósok érdekeit szolgálja, hogy az ÖKV 

2011. évre nem tervez díjemelést.

3.2. A forgalom-szabályozáson túl  az ÖKV és rajta keresztül  Szentgotthárd városa is 

érdekelt  a bevételszerzésben. Ezen feladat  ellátása azon kevés tevékenységek közé 

tartozik, ami a vállalatnak nyereséget hoz.
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A Közszolgáltató  Vállalat  a  fizetőparkoló-rendszer  üzemeltetéséből  2010.  év  1-10. 

hónapjában  8.486  eFt  nettó  (ÁFA nélküli)  árbevételre  tett  szert,  ezzel  szemben  a 

költségek (az általános költségekkel együtt) 4.354 eFt-ot tettek ki.  A nyereség 4.132 

eFt.  A 2010. évi nettó árbevételből 4.064 eFt esett  az  év első két hónapjára (ennek 

túlnyomó  többsége  a  bérletek  értékesítéséből  származik).  Ez  azért  fontos,  mert 

minden  év  első  hónapjaiban  a  város  és  a  vállalat  is  finanszírozási,  likviditási 

gondokkal küzd. 

3.3. Amennyiben ezen bevételek kiesését a városnak kell pótolnia, hozzá kell számolni még 

25%-ot (ÁFA), mivel az ÖKV az önkormányzattól csak szolgáltatás értékesítése útján 

juthat  bevételhez.  Ezt  az  összeget  a  költségvetés  tervezésekor  éves  szintre  kell 

korrigálni,  és  bruttó módon (ÁFA-val  növelt  összegben) kell  betervezni  minden 

évben.

3.4. A vállalat  a parkolójegy-kiadó automaták vásárlására nettó 14.514 eFt-ot (beszerzési 

érték: 13.107 eFt + lízingdíj kamata: 1.407 eFt) költött. Ez az összeg úgy értékelhető 

igazán, ha tudjuk, hogy a vállalat jelenleg 16 millió Ft folyószámlahitelt kénytelen 

igénybe venni, azaz ezen beruházás nélkül – tartva az eddig is folytatott szigorú 

gazdálkodást  –  a  vállalat  folyószámlahitele  2-3  millió  forint  lenne.  A jelenlegi 

szinten a vállalatot éves szinten 1,5-1,6 millió Ft kamatfizetési kötelezettség terheli 

a folyószámlahitel után.

Amennyiben Szentgotthárdon 2009-ben nem működött volna a fizetőparkoló rendszer, 

akkor az ÖKV 2009. évi eredménye nem 436 eFt nyereség, hanem 3.602 eFt veszteség 

lett volna.

3.5. Mindenképpen számolni kell azzal, hogy a kötelező minimálbér-emelés miatt az ÖKV-

nek a jelenlegi létszám mellett 3,42 millió Ft többletkiadása keletkezik 2011. évben. Ez 
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az  Önkormányzat  kiadásában  25%  ÁFA-val  növelten  jelenik  meg,  azaz  a  város 

költségvetésében 4,28 millió Ft többletterhet jelent. Ez esetben továbbra is a dolgozók 

71%-a minimálbéren lesz foglalkoztatva.

3.6. Folyamatban  van a parkolási rendszer informatikai hátterének továbbfejlesztése, azaz 

olyan  új  parkolási  program vásárlása,  ami  lehetővé  teszi  a  be  nem fizetett  pótdíjak 

bírósági úton történő behajtását is. Ennek beruházási igénye információink szerint kb. 

1,5 millió Ft.

3.7. Az ÖKV tagja  a  Parkolókat  Üzemeltetők  Egyesületének.  Az Egyesület  a  következő 

közgyűlését 2011. márciusának második felében Szentgotthárdon kívánja megrendezni 

a fürdő melletti szállodában – igénybe véve a fürdő szolgáltatásait is. Az egyesületnek 

50  tagja  van.  Vendégszámban  ez  60-70  fő  2-3  napos  szentgotthárdi  tartózkodását 

jelentené.

3.8. Ha  a  fizetőparkoló  rendszer  2011.  évtől  megszűnik,  akkor  a  parkolójegy-kiadó 

automaták feleslegessé válnak. Értékesítésük bizonytalan. Az automatákat forgalmazó 

cég nem veszi  vissza őket.  Tájékoztatásuk szerint  maximum nettó  300 eFt-ot  érnek 

darabonként, de ezt ők is csak közelítő becslésnek tartják, igazából nem határozható 

meg az értékük, erről a piac dönt. Ha valaki vagy valamely cég 100 eFt-ért venne egy 

darabot, akkor annyit ér, különben itt marad a vállalatnál. Egyszerre értékesíteni mind a 

12 db-ot szinte lehetetlen. Ha mégis, akkor felvetődik a kérdés: más város be akarja 

vezetni a fizetőparkoló rendszert, akkor Szentgotthárd miért szünteti meg?

3.9. Amennyiben  a  fizetőparkoló  rendszer  2011.  évtől  megszűnik,  akkor  2  fő 

parkolóellenőr munkája válik feleslegessé,  munkaviszonyukat meg kell szűntetni. 

A városban a választási ígéretek inkább a munkahelyek megtartásáról szóltak és 

nem azok megszűntetéséről.
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4.     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.

Szentgotthárdnak  és  a  Közszolgáltató  Vállalatnak  is  érdeke,  hogy  a  fizetőparkoló 

rendszer továbbra is  fennmaradjon. Azt is el kell  dönteni, hogy ezen döntés hosszú 

távra szól-e!

Szentgotthárd, 2010. november 30.

Tisztelettel:

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

mennyiségekben 2009. 1-10. hónap

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

Megnevezés Kedvezményes Teljes árú (havi) Teljes árú (féléves) Teljes árú (éves)
Lakossá

g Közület 
Lakossá

g Közület 
Lakossá

g Közület 
Lakossá

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

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

Z 40 2 0 0 0 0 0
Br. árbevétel 
(Ft) 3 273 300 520 500 20 250 0 21 600 0 135 000

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

Megnevezés Bemuta-
tási díj

Bérletki
-áll. 

ktge 
Megnevezés Br. ár-

bev (Ft)
Egységár 
(Ft/óra)

Menny. 
(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
Br. árbevétel 
(Ft) 3 000 236 500      

Parkolási pótdíj 559 488 - -

Összesen
4 296 

258 - -
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P = piros zóna

Z = zöld zóna
Bruttó bevétel összesen 

(Ft): 8 842 908
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2. sz. melléklet

Kimutatás a fizető parkolórendszer üzemeltetéséről értékben, 

mennyiségekben 2010. 1-10. hónap

Megnevezés Kedvezményes Teljes árú (havi) Teljes árú (féléves) Teljes árú (éves)
Lakossá

g Közület 
Lakossá

g Közület 
Lakossá

g Közület 
Lakossá

g Közület 
         
Br. egységár 
(Ft)P 8 820 14 700 2 450 4 900 11 760 23 520 14 700 29 400

Z 6 840 11 400 1 900 3 800 9 120 18 240 11 400 22 800
         
Mennyiség 
(db)P 368 27 3 5 0 1 15

Z 38 4 0 0 0 0 0
Br. árbevétel 
(Ft) 3 505 680 442 500 7 350 24 500 0 23 520 220 500 29 400

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

Megnevezés Bemuta-
tási díj

Bérletki
-áll. 

ktge 
Megnevezés Br. ár-

bev.(Ft)
Egységár 
(Ft/óra)

Menny. 
(óra, 
db)

        
Br. egységár 
(Ft)P 700 600 Piros zóna

2 754 
590 210 13 117

Z 700 600      

   Zöld zóna
1 562 

700 170 9 192
Mennyiség 
(db)P 5 420      

Z 0 42 Chipkártya ért. (db) 4 000 4 000
Br. árbevétel 
(Ft) 3 500 277 200      

Parkolási pótdíj 
1 201 

570 - -

Összesen
5 522 

860 - -
P = piros zóna

Z = zöld zóna
Bruttó bevétel összesen 

(Ft): 10 392 610
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM)

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:

A Képviselő-testület 2007. októberi ülésén döntött arról, hogy konzorciumi partnerként részt 
kíván venni  az alábbiakban bemutatott  projektben,  és a 3,8  millió  Ft önerő biztosításával 
támogatja,  hogy  a  mérőrendszer  részeként  Szentgotthárdon  is  kiépítésre  kerüljön  egy 
mérőállomás. Továbbá vállalja a mérőállomás 5 éves fenntartását (üzemeltetését), amelyből 2 
év fenntartási költség beépítésre került a pályázatba.
2007. novemberében további szakmai egyeztetésre került sor a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság ülésén.
A konstrukció megjelenése jelentősen elhúzódott, így a pályázat ténylegesen 2008. év végén 
került benyújtásra.
A megvalósítani kívánt projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól Szentgotthárdig, a magyar–
osztrák  határ  mentén  húzódó,  a  levegő  szennyezettségét  figyelő  monitoring  hálózat 
kialakítása.  Ez  öt  mérőállomás  beszerzését  és  rendszerbe  állítását  továbbá  a  monitoring 
tevékenység  (működtetését)  5  évig  való  finanszírozását  jelenti.  A  Szentgotthárd  mellé 
tervezett  hulladékégető  kapcsán  is,  az  itt  működő  Ipari  Parkok  miatt  is  izgalmasnak  és 
érdekesnek ítéltük meg ezt a lehetőséget.

A pályázat és a résztvevők
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Győr (to
vábbiakban: Felügyelőség) konzorcium vezetőként nyújtotta be a pályázatot az „Európai Terü
leti  Együttműködés” (ETE) 3. Célkitűzés – Határon Átnyúló Együttműködés Ausztria-Ma
gyarország kiírására 2008-ban.

További projekt partnerek: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Amt der Burgenlandischen Landesregierung

Projektmenedzser szervezet: Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft. – az Omega-csoport tagja
A szentgotthárdi mérőállomás tervezett helyszíne a szennyezettségi térkép és a mérési sorozat 
eredményei alapján kerül majd meghatározásra.

A tervezett magyarországi telepítési pontokat a következő térképen pirossal jelöltük: Moson
magyaróvár, Sarród, Szombathely és Szentgotthárd:
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Költségek

1. 1 db mérőállomás kialakításának költsége 2007 évben becsülve bruttó 76 millió Ft. Az 
Önkormányzat 273/2007. számú határozatában biztosította az  5%-os önerőt (15.876 
euro,) 2007-ben ez maximum 3,8 MFt összegként került meghatározásra, melyet a ki
fizetés ütemében (azaz 2 év alatt) kell a kedvezményezettnek fizetnie.

A 273/2007. számú határozat d) pontja kimondta azt is, hogy 
„amennyiben az itt meghatározott költségekhez képest a pályázat az 1.b.) alpontban  
foglalt  önrésznél  magasabb költség  illetve  feltétel  vállalását  jelentené  az  Önkor
mányzat részéről,  akkor ebben az esetben ismételten a Képviselőtestület  döntését  
kell kérni.”

Mivel ez egy határon átnyúló projekt így költségvetése euróban került meghatározásra, 
tehát az eurós önrészt szükséges figyelembe venni. A jelenlegi és a következő évekre 
várható árfolyam tekintetében a 2007-ben megítélt 3,8 millió Ft (239,35,- Ft/euró) nem 
lesz  elegendő.  275,-  Ft/euró  árfolyamon  számolva  x  15.876  euró  önrész  = 
4.365.900,- Ft költségvetésben való tervezését javasoljuk.  Ez egyben azt  is  jelenti, 
hogy a mérőállomás kiépítésének tervezett költsége, amely kb. 317.520 euró sem 76 
millió Ft-ba fog kerülni, hanem kb. 87 millió Ft-ba.
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A személyes egyeztetésen felmerült, hogy önrészként kezelhetnénk a konténer elhelye
zésére szolgáló terület értékét, illetve az Önkormányzat által vállalt telepítés költségét 
(betonozás, kerítés kialakítás, áram vételi lehetőség biztosítása). Ezt azonban határoza
tunkban nem mondhattuk ki, mert ez a támogatási összeg csökkentését vonná maga 
után.

2. Az Önkormányzat, mint kedvezményezett 2007-ben nyilatkozott arról, hogy a pályázat 
befejezése (lezárása) után (2 évi üzemeltetési költség része a pályázatnak) 5 évig hoz
zájárul a mérőállomás üzemeltetéséhez.

Az 1. számú melléklet  3. Költségek pontja részletezi 1 db mérőállomás kialakításának össz
költségét; az éves becsült üzemeltetési költség 1 db mérőállomásra vetítve kb. 5,5  millió Ft, 
mely az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezés egységár éves költség

karbantartás, szerviz 150.000 Ft/1 hó 1 800 000 Ft
kalibráló gázok a műszerekhez, illetve vivőgáz 350.000 Ft/1 év 350 000 Ft
Áramellátás 250 000 Ft
fogyóanyagok eszközök biztosítása: 

NOx monitor: pumpa kimeneti szűrő 20.000 Ft/3 hó 80 000 Ft
NO konverter 250.000 Ft/2 év 125 000 Ft
Szállópormonitor: szűrőpapír tekercs 20.000 Ft/1 év 20 000 Ft
O3 monitor: belső zéro töltet 20.000 Ft/1 év 20 000 Ft
ózon szelektív szűrő 40.000 Ft/év 40 000 Ft
CO monitor: belső zéro töltet 25.000 Ft/6 hó 50 000 Ft
SO2 monitor: belső zéro töltet  (2 db / műszer) 25.000 Ft/ 6 hó 100 000 Ft
BTEX monitor: előfókuszáló cső 90.000 Ft/ 6 hó 180 000 Ft
BTEX monitor: gyűjtőcső  (2 db/ /műszer) 70.000 Ft/6 hó 280 000 Ft
Kalibrátor: null levegő szűrőkészlet 150.000 Ft/2 év 75 000 Ft
Monitorokhoz (5db) mintabemeneti szűrő (1db/monitor) 1.000 Ft/2 hét 260 000 Ft

Az üzemeltető utazási költsége 920 000 Ft
Üzemeltető munkadíja, egyéb költségei: 1 092 000 Ft

Összesen: 5 642 000 Ft

A két  év  utáni  fenti  üzemeltetési  költségek  fedezetére  a  következő  megoldásokat  lehetne 
alkalmazni gyakorlati tapasztalat alapján:

- Megállapodni  a  KvVM-mel,  hogy az  Országos  Légszennyezettségi  Mérőhálózat 
(OLM)  részeként  biztosítsa  a  Minisztérium  az  üzemeltetési  költségeket  (erre 
Szentgotthárdnak jó esélye van tekintettel a 66/2007.(VI.27.) OGY határozatra).

- A  területen  levő  nagyobb  légszennyező  vállatokat  bevonni  az  üzemeltetési 
költségekbe, hiszen ezzel Ők is bizonyítani tudják, hogy működésük során mekkora 
terhelést rónak a környezetre.

- Újabb pályázat keretein belül lehet pályázni további üzemeltetési költségre.

A projekt előnyei

• Az önkormányzatok számára a programban való részvétel előnyei:
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- a település levegőminőségi állapotának, a változásoknak a gyors nyomon követése, 
a lakosság tájékoztatása esetleges veszélyhelyzetek kialakulása (szmog) esetén.

- Szentgotthárd esetében a levegő ismert minősége akár turisztikai vonzerőt is  je
lenthet; az ipari park, a határátkelő, a főközlekedési út közelsége viszont feltétlenül 
indokolja a légszennyezettségi adatok folyamatos ismeretét (a költségek közt sze
replő közönség tájékoztatási rendszer az Önkormányzat, ill. a lakosság kültéren el
helyezett kijelzőn való folyamatos tájékoztatását jelenti)

- Az önkormányzat környezetvédelmi programjainak megalapozása valós adatokkal

- A környezeti monitoring rendszert az önkormányzat felhasználhatja előnyös kör
nyezeti adottságainak hangsúlyozására marketing céllal. A jó minőségű talaj, a tisz
ta levegő, a geotermikus energia elérhetősége újabb befektetőket és lakosokat vonz 
a területre, indukálva ezzel a térség gazdasági fejlődését. Az önkormányzat környe
zeti  jellemzőinek tudatában, hasonlíthatja  magát  más földrajzi  területhez  és így 
versenyezhet a befektetőkért. A hiteles forrásokból származó adatokra támaszkod
va alakíthat ki magáról kedvező képet. Hasznos lehet bármely olyan termelő tevé
kenység áruinak marketing kommunikációjában, mely termék, szolgáltatás minősé
gét, színvonalát nagymértékben befolyásolják a természeti, környezeti jellemzők.

- a projekt által nyújtott előnyökhöz képest nyilvánvalóan alacsony az önrész

• A felügyelőségek számára a programban való részvétel előnyei:

- felügyelőségi (állami) szinten a projekt előnye lehet az előzőekben kifejtett határon 
átnyúló szennyezések kontrollálása.

- a terület levegőminőségi állapotának nyomon követhetősége, az intézkedési tervek 
kidolgozásához adatbázis képzése.

• Az adatok elemzése, felhasználása a következő célokat is szolgálja

- Az önkormányzaton belüli  döntéseket segítő  információk biztosítása,  amelyek 
egyrészt  a  helyi  gazdasági,  természeti,  egészségügyi  és  szociális  környezet 
fejlesztését  szolgálhatják  másrészt,  pedig  újabb  vállalkozások  betelepülését 
segíthetik elő

- A  vállalkozók  pontosabb  és  részletesebb  informálását  az  önkormányzat 
működésében  rejlő  üzleti  lehetőségekről  (pl.  ajánlattételi  lehetőség  jelzése  a 
vállalkozók  felé,  az  aktuális  feltételeknél  jobb  ajánlatok  megfogalmazása  az 
önkormányzat felé, stb.)

- A  települést  jellemző  információk  azon  köre  (gazdasági,  oktatási,  szociális, 
egészségügyi, környezetvédelmi, stb.), melyek különböző vállalkozók működését, 
piacszerzését (marketing tevékenységét) eredményesebbé, célirányosabbá teheti

• Köztudott,  hogy  ma  már  minden  környezeti  hatással  bíró  beruházás  környezeti 
hatástanulmány köteles. Az illetékes hatóságokhoz benyújtandó tanulmányban be kell 
mutatni a környezet jelenlegi állapotát, a környezetben lejátszódó –majd a beruházás 
hatására módosuló- folyamatokat, melyekhez a Környezeti  monitoring rendszer által 
szolgáltatott adatokat hasznosíthatja a tanulmány készítője.

• A  hatástanulmányokat  elemző  és  a  terveket  engedélyező  hatóságok  számára 
elengedhetetlen,  hogy biztosak  legyenek  a  hatástanulmány alapjául  szolgáló  adatok 
megbízhatóságában.

12

12
0



Az előterjesztést Szentgotthárd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Tanácsnoka, 
Labritz Béla is megismerte és támogatja.

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a.) a Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM) projekt megvalósításához a 
szükséges önerőt 15.876 eurót, maximum 4.365.900,- Ft összegben biztosítja a pályázat által 
meghatározott ütemezésben a 2011-2012. évi költségvetés terhére.

b.) kifejezi azon szándékát, hogy a pályázat által finanszírozott 2 éves üzemeltetési 
időszakot  követően  3  évig  a  légszennyezettségi  mérőrendszer  üzemeltetési  költségeihez 
hozzájárul.

c.) amennyiben  a  projekt  megvalósítása  vagy  a  közbeszerzési  eljárás  során  adott 
árajánlat  az  1.a.)  alpontban  foglalt  önrésznél  magasabb  költség  illetve  feltétel  vállalását 
jelentené az Önkormányzat részéről, akkor ebben az esetben ismételten a Képviselő-testület 
döntését kell kérni. A pályázat alakulásáról a két ülés közti anyagban folyamatosan be kell 
számolni.

Határidő: többletkötelezettség  esetén  a  soron  következő  Képviselőtestületi  ülés  vagy 
rendkívüli Képviselőtestületi ülés; beszámolásra:folyamatos

Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Dr. Csanaki Eszter aljegyző

Szentgotthárd, 2010. december 6.

Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző
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1.számú melléklet
1. Légszennyezettség mérése
A projekt célja határmenti légszennyezettségi mérőrendszer kialakítása a helyi és a határon 
átterjedő légszennyezettség folyamatos mérésére.
A pályázat keretein belül egy előzetes (mobil  laboratóriummal történő) felmérés alapján 4 
magyarországi  és  1  ausztriai  településen  folyamatos  légszennyezettséget  és  meteorológiai 
paramétereket  mérő  állomás  kerülne  telepítésre.  Ezt  követően  lehetővé  válik  24  órás, 
folyamatos  mérések  végzése  SO2,  CO,  NOx,  O3,  BTEX,  szállópor(PM10,  PM2,5) 
komponensekre,  valamint  szállópor  mintából  időszakonként  poliaromás  szénhidrogén  (= 
PAH) vegyületek és nehézfém (pl. ólom, kadmium, arzén) tartalom meghatározásra.
A meteorológiai paraméterek (szélsebesség, szélirány, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás 
napsugárzás,  UVA,  UVB)  mérése  a  szennyeződés  keletkezésének  ill.  terjedésének 
meghatározására nyújt hasznos információt.

2. Költségek
A 2007-ben becsült bruttó költség összetétele - 1 db mérőállomásra vetítve- az alábbi volt, 
ez magasabb árfolyamon számolva kb. 87 millió Ft-ot fog jelenteni:

- előzetes felmérés (légszennyezettség térkép) 4 MFt

- mérőállomás (konténer+műszerek+telepítés) 55 MFt

- közönségtájékoztató rendszer (kültéri+beltéri) 5 MFt

- üzemeltetési költség (2 év) 11 MFt

- PR költségek                                                                                            1   MFt  

Összesen: 76
 MFt

A felmerülő költségek 5%-a önerő (kb. 4,365 MFt) , melyet a kifizetés ütemében (azaz 2 év 
alatt) kell a kedvezményezett önkormányzatnak fizetnie.

3. Jogszabályi hivatkozások:
• 1995. évi LIII. Tv. A környezet védelmének általános szabályai

- A 47. § (2) bekezdése értelmében minden önkormányzatnak legalább kétévente felül 
kell vizsgálnia a település környezetvédelmi programját.

- A törvény 48. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok környezetvédelmi tár
gyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét ill. környezeti állapotát érintő terveinek 
tervezetét megküldik a szomszédos önkormányzatoknak és a területi környezetvédelmi 
hatóságnak, aki 30 napon belül szakmai véleményéről tájékoztatja az önkormányzatot.

• Az Országgyűlés 66/2007.(VI.27.) OGY határozata a Szentgotthárd és térsége kör
nyezeti állapotának megóvásáról és javításáról

• 14/2001. (V. 9.) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet 
9. § A rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint tagállamai 
közötti  társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 
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Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával 
összhangban, együtt összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Közösségek 
következő jogszabályaival: 

a) a Tanács 96/62/EK irányelve a környezeti levegőminőség értékeléséről és ellenőrzé
séről; 

b) a Tanács 97/101/EK határozata a tagállamokban a légszennyezés mérését végző 
egyedi mérőállomások és a mérőhálózatok által szolgáltatott információk és adatok 
kölcsönös átadásának megteremtéséről; 

c) a Tanács 1999/30/EK irányelve a kén-dioxidra, a nitrogén-dioxidra, a nitrogén-oxid
ra, a szálló porra és az ólomra vonatkozó levegőminőségi határértékekről; 

d) a Tanács 2000/69/EK irányelve a benzolra és a szén-monoxidra vonatkozó levegő
minőségi határértékekről; 

e) a Tanács 92/72/EGK irányelve az ózon által okozott levegőszennyezésről. 

• Segítséget nyújt az önkormányzatok törvényben előírt tájékoztatatási kötelezettségének 
megtételére.  Az  önkormányzat  megfelelhet  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács 
2000/69/EK irányelvének,  mely  a  Környezeti  monitoring  rendszerben  mért  levegő 
szennyezettségi adatok mérését kötelezővé teszi

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe    
zethasználati engedélyezési eljárásról
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy : Lakáscélú támogatási kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  13/2008.(III.28.)  ÖKT  rendeletével  módosította  a 
lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.) ÖKT. rendeletet.
Az első lakáshoz jutók támogatásának új rendszere szerint a Képviselő-testület minden évben 
10  – 10 új  igénylőnek tud támogatást  nyújtani.  az  elfogadott  rendeletmódosítás  alapján a 
támogatás kifizetése 3 év alatt 100 – 100 e Ft-onként, csak bankhitellel lakást szerző igénylők 
esetén,  a  banki  törlesztés  támogatásaként  három  egyenlő  részletben  történik,   az  első 
kifizetések a rendeletünk szerint egy év után, tehát a jövő évben történnek meg.

A lakáscélú  támogatásokról  szóló  12/1998.(III.26.)  ÖKT.  rendelet  3.§  (1)  bekezdése  a  
következőképpen szabályoz: 
„Vissza nem térítendő támogatás nyújtható Szentgotthárd város közigazgatási területén
történő
a./ családi ház építéséhez max. 120 m2 hasznos alapterület 10építése esetén
b./ családi ház vásárlásához max. 120 m2 hasznos alapterület 11beépítettség esetén
c./ új, vagy használt lakás visszterhes megszerzéséhez, max. 80 m2 hasznos 12alapterület 
esetén
d./építési engedélyhez kötött önálló lakrész kialakításához, max.13 80 m2 alapterület építése
esetén.”
A lakáscélú  támogatásokról  szóló  12/1998.(III.26.)  ÖKT.  rendelet  3.§  (2)  bekezdése  a  
következőképpen szabályoz: 
„A vissza nem térítendő támogatás összege 300.000.- Ft, melyet az Önkormányzat az (1) 
bek. a.) d.) pontjaiban foglaltakat megvalósító azon első lakáshoz jutó számára biztosít, aki 
az  ott  említett  formában  megvalósuló  első  lakásszerzéshez  legalább  3  év  alatt 
visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt vett fel. Az Önkormányzat 3 év alatt évente 100e 
-100e  -  100e  Ft-ot  fizet  be  a  hitelt  nyújtó  banknál  az  első  lakást  szerző  támogatott 
hiteltörlesztési vagy bank számlájára. A hiteltörlesztési számlától eltérő bankszámlára akkor 
utalja a támogatást  az Önkormányzat,  ha az első lakáshoz jutó igazolja, hogy a bankkal 
megkötött  hitelszerződés  a  szerződésben  meghatározott  összegtől  eltérő  mértékű  vagy - 
ütemezésű törlesztést  a bank szankcionálja.  Az első lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig 
köteles  igazolni,  hogy a  bankhitelt  már  felvette,  erről  a  hitelszerződést  aláírta.  Továbbá 
évente  köteles  a  banktól  igazolást   bemutatni  arról,  hogy  a  megelőző  12  hónapban  a 
lakáshitelt  maradéktalanul  törlesztette,   valamint  évente  köteles  igazolni,  hogy  a 
támogatással megszerzett lakóingatlanban állandó  lakcímmel rendelkezik.”

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy 2010. évben eddig 4 igénylőnek szavazott meg első 
lakáshoz jutók támogatását.

2010. november 30-ig az alábbi kérelem érkezett a Hivatalhoz:

      Klujber Katalin (szü l.:  Körmend, 1984.10.05. an.: Fábián Magdolna) Szentgotthárd, 
Árpád u. 5. I/6. szám alatti lakos a szentgotthárdi 1057/4/A/6 hrsz-ú lakást vásárolta meg. 
Az adásvételi szerződés kelte: 2010. augusztus 24. A lakás  70 m2 alapterületű.

124

124



Egy főre jutó nettó jövedelem: 70.061.- Ft.
A rendeletünkben meghatározott feltételeknek a kérelmező megfelel.
Kérelme 2010.  november 17-én érkezett.

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  -  testülete  a  lakáscélú  támogatásokról 
szóló  12/1998.(III.26.)ÖKT.  rendeletben  foglaltaknak  megfelelően  az  első  lakáshoz  jutók 
támogatása  keretéből  300.000.-  Ft  vissza  nem térítendő  támogatást  nyújt  Klujber  Katalin 
(szül.:  Körmend,  1984.10.05.  an.:  Fábián Magdolna)  Szentgotthárd,  Árpád u.  5.  I/6.  szám 
alatti lakos részére a szentgotthárdi 1057/4/A/6 hrsz-ú lakás megvásárlásához.

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2010. január 14.
Felelős: Tófeji Zsolt  vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2010. december 01.

                                                            Fekete Tamás
                                                            műszaki irodavezető 

Ellenjegyzem : 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy : Megüresedett lakás hasznosítása  (Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/6.)

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat tájékoztatása szerint a Szentgotthárd, Széll K. tér 
16.  II/6.  szám alatti  1359/3/A/7 hrsz-ú,  1  szobás  26 m2 alapterületű összkomfortos  lakás 
leadásra került. 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésének felülvizsgálata  során a bevételek növelése érdekében meghozott 69/2010. 
számú Képviselő-testületi határozat 1. pontja alapján kimondta, hogy: „2010-ben a legalább 
komfortos kategóriába tartozó megüresedett olyan lakások esetén, melyek piaci forgalomban 
üresen  és  beköltözhetően  meghirdethetők,  minden  esetben  automatikusan  a  Képviselő  –  
testület elé kell terjeszteni a Műszaki Irodának a bérlakás állagára vonatkozó véleményével  
együtt azért, hogy a költségvetés helyzetétől függően a Testület dönthesse el, hogy a lakást  
meg kell-e hirdetni eladásra.”
Idén eddig a megüresedett 5 db. bérlakásból 2 db. került értékesítésre, 1 db. eladási ára  a 
decemberi ülésen kerül meghatározásra, tehát a 2011. január közepéig 3 lakás hirdetése van 
folyamatban. 
Az eddig értékesített lakásokból 11.993.000.-Ft. bevétel származott.

A Szentgotthárd, Széll K. tér 16. II/6. szám alatti lakást a „Lakásügyi Bizottság” munkakörhöz 
kapcsolódóan  2007-ben  a  34/2007  sz-  határozat  szerint  meghatározott  feltétel 
bekövetkezéséig tartó  –  a  Szentgotthárdi  Rendőrőrsön fennálló  munkajogi  jogviszonyának 
idejére utalta ki Varga Krisztián részére. 
A Körmendi  Rendőrkapitányság  Szentgotthárdi  Rendőrőrs  parancsnoka,  Végvári  János  r. 
alezredes nyilatkozott arról, hogy a Rendőrőrs a lakásra nem tart igényt.
A lakást szeretnénk továbbra is munkakörhöz kapcsolódóan kiutalni, ezért javasoljuk, hogy 
ezen ingatlan ne kerüljön értékesítésre. 
Munkakörhöz  kapcsolódóan  jelenleg  3  lakásigénylést  tartunk  nyilván,  melyek  a  III.  Béla 
Szakképző Iskola és Kollégium, a Szentgotthárd és  Kistérsége Oktatási  Intézmény Takács 
Jenő  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményegysége, és  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium által benyújtott kérelem.
A város szempontjából nagyon fontos hogy a jövőben is legyenek ilyen lakások, ahová pl. az 
oktatásban,  egészségügyben,  dolgozó  vagy ide  települni  kívánó  minőségi  munkaerőt  meg 
tudjuk tartani.

Amennyiben  a  T.  Testület  mégis  az  értékesítés  mellet  dönt,  úgy  a  vagyonrendeletünk 
értelmében  értékbecslést  kell  készíttetni.  A pályázat  feltételeit  és  az  ingatlan  eladási  árát 
forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

Határozati javaslat
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1/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 
16. II/6. szám alatti 1359/3/A/7 hrsz-ú, 1 szobás 26 m2 alapterületű összkomfortos lakás 
értékesítését nem támogatja. Javasolja az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsdolatok 
Bizottságának,  hogy  azt  szolgálati  lakásként  utalja  ki  kérelemmel  rendelkező, 
Szentgotthárdon letelepedő szakember számára. 

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kezdeményezi  a 
Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  16.  II/6.  szám  alatti  1359/3/A/7  hrsz-ú,  1  szobás  26  m2 

alapterületű összkomfortos lakás értékesítését.
A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő 
ülésen határozza meg. 
A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy a  pályázat  feltételeit  és  az 
ingatlan értékbecslését a következő ülésre készítse elő. 

Határidő: közlésre azonnal, 2. pont esetén az értékbecslésre  a 2011. januári testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. december 7.

                                             
 Fekete Tamás

        műszaki irodavezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. december 15-i ülésére.

Tárgy : Eladási ár meghatározása: Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt. 3. számú lakás
Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 289/2010. számú Képviselő-
testületi határozat alapján kezdeményezte a Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt. 3. sz. alatti, 
1337/A/3 hrsz-ú, 44 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos lakás értékesítését.

A novemberben elfogadott  határozat  a januári  ülést  határozta  meg mint  amikor a pályázat 
feltételeit  és  az ingatlan eladási  árát  forgalmi  értékbecslés  alapján meg kell  határozni,  ám 
sikerült  az  értékbecslést  már  mostanra,  a  decemberi  ülésre  elkészíttetni  így  az  további 
teendőket javasoljuk, hogy már a jelen ülésen határozza meg a T. Testület. 

Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft.-vel elkészíttettük  (1. sz. melléklet), amely szerint az 
értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értéket  3.960.000.- Ft-ban határozta meg, ami  90.000.- 
Ft/m2 árat jelent. 
Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege összesen 21.000.-Ft, 
amelyet az  eladási árban érvényesíteni kell!
Az ingatlan értékbecslő által megállapított forgalmi értéke és az értékbecslés költségének 
összege összesen: 3.981.000.- Ft, 
A T. Testület a fenti összeget alapul véve  – akár attól eltérve – kell, hogy megállapítsa az 
eladási árat.

Bár az ingatlan erősen lelakott állapotú, de nemrég a Kossuth L. u. 15. szám alatti 32 m2-es 
ingatlan  4.341.000.-Ft-ért  került  meghirdetésre  ami  kb.  135.600.-Ft/m2  árat  jelent.  Ehhez 
képest a jelenleg értékesítendő József A. u. 19. sz. alatti lakásra megállapított 90.000.-Ft-os 
négyzetméterár  alacsonynak  tűnik,  főleg  úgy,  hogy ezen  társasházban  a  lépcsőházi  közös 
gázvezeték  a  mérőállásokig  kiépítésre  került.  Az  is  egyértelmű,  hogy  ebbe  a  lakásba 
beköltözni felújítás nélkül nem lehetséges, melynek okai az értékbecslésben is olvashatók, ill. 
láthatók.
Tájékoztatásul 2002-ben ugyanezen társasházban ugyanilyen lakás került  értékesítésre a II. 
emeleten és az akkor megállapított forgalmi érték 4.100.000.-Ft volt. Akkor a lakást a bérlő 
saját maga vette meg, a lakás karban volt tartva.)

Az elmúlt időszakban általunk értékeltetett lakások árai az alábbiak szerint alakultak:

- Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4. szám alatti, 42/A/4 hrsz-ú, 32 m2 alapterületű, 1 
szobás komfortos lakás: 4.341.000.-Ft , 135.600.-Ft/m2

- Szentgotthárd, Kilián u. 1. fszt.  2. sz.  alatti  71/A/2, 1 szobás 39 m2-es, komfortos 
lakás: 4.485.000.-Ft, 115.000.-Ft/m2
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- Szentgotthárd,  Széchenyi u.  21.  fszt.  4.  szám alatti,  56 m2 alapterületű,  1,5 szobás 
komfortos lakás: 4.781.000.-Ft, 85.000.-Ft/m2 (erősen lelakott állapotú)

- Szentgotthárd,  Árpád  u.  9/B.  I/4.  szám  alatti,  2  szobás,  51  m2-es  erősen  lelakott 
összkomfortos lakás: 7.212.000.-Ft 141.400.-Ft/m2

Véleményünk szerint az ingatlan árát első körben érdemesebb magasabb áron meghirdetni:
A vételár alakulása különböző m2 árakhoz igazodva:
100.000.-Ft/m2 = 4.400.000.-Ft
110.000.-Ft/m2 = 4.840.000.-Ft
115.000.-Ft/m2 = 5.060.000.-Ft
A vagyonrendeletünk  értelmében  20  millió  Ft  értékhatár  alatt  az  értékesítést  a  helyben 
szokásos  módon  (Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája,  Városi  TV,  helyi  honlap)  kell 
meghirdetni. A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt.

A vagyonrendeletünk foglalkozik az ingatlanok értékesíthetőségének az általunk követett 
gyakorlaton kívüli egyéb formáiról is. A hagyományos –eddigi - pályázati eljárás mellett 
lehetőség van a 19.§ alapján  ”Árverésre”. A vagyonrendelet erre vonatkozó része alább 
olvasható:

19. § Az árverés
16  (1) Az önkormányzat dönthet úgy, hogy  az ingatlan és ingó 

vagyont, vagyoni értékű jogot árverés útján értékesíti. A 
döntéssel egyidejűleg meg kell jelölni az árverést vezető 
személyét, a kikiáltási árat, továbbá azt, hogy az eredeti 
kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlat esetén a kikiáltási ár 
leszállítható-e. Ez utóbbi döntést a kiíró köteles titkosan 
kezelni.

17 (2) A kiíró az árverés lebonyolítására más szervet vagy 
személyt is megbízhat.“

A határozati javaslatunk első pontja az eddig szokásos módon, a második pontja az árveréssel 
való értékesítés lehetőségét mondja ki.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, József A. u. 
19. fszt. 3. sz. alatti, 1337/A/3 hrsz-ú, 44 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos lakást az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a 
helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) 
meghirdeti eladásra.  
Az eladási ár  ………………...- Ft., mely ÁFA mentes. 
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. január 14.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. januári testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 
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módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés és a 19.§ alapján árverés útján 
értékesítésre meghirdeti.

- a  Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4. sz. alatti, 42/A/4 hrsz-ú, 32 m2 alapterületű, 1 szobás 
komfortos lakást.
A kikiáltási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA mentes.
Az árverés ideje: 2010. január 11.  de. 09:00 óra. 
A vételi szándék bizonyítására 5 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
Az árverést vezető személy: …………….. 
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. december 7.

                                                                                       Fekete Tamás
Ellenjegyzés: műszaki irodavezető

1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék 
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 
Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett  11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és 
az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 
többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül kamat 
nélkül visszafizetésre kerül. 
Az  adásvételi  szerződés  a  legmagasabb  érvényes  vételi  ajánlatot  tevő  pályázóval  kerül 
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 
15 napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült 
költség is a vevőt terheli.  A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 
banki  napon  belül  egy  összegben  kell  megfizetni. Amennyiben  a  vevő  a  vételárat 
pénzintézeti hitel igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy 
a fizetési határidő a szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat  eredménytelen,  ha  az  ajánlati  ár  nem éri  el  az  irányárat.  A kiíró  fenntartja 
magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat  követő 
ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, 
úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az 
ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A 
nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. 
ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat.
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3. számú melléklet:

A bánatpénzt az árverés napjáig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 
11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az árverésen 
be  kell  mutatni.  A bánatpénzre  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az  irányadók.  A nyertes 
ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze az árverést 
követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül. Szerződéskötés az árverést követő 
15  napon  belül.  Az  adás-vételi  szerződés  elkészíttetése  a  vevő  feladata.  A vételárat  az 
adásvételi  szerződés  megkötésétől  számított  21  banki  napon  belül  egy  összegben  kell 
megfizetni.  Amennyiben  a  vevő  a  vételárat  pénzintézeti  hitel  igénybevételével  kívánja 
kifizetni és erről az árverésen nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a szerződéskötést követően 
60 nap.
A kikiáltási ár nem szállítható le.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

18 Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 21. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség 
bérbeadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van a Szentgotthárd, Széll K. tér 
21. fszt. 3.sz. alatti, 32/A/3 hrsz-ú, 82 m2 alapterületű üzlethelyiség. 
A helyiségre  Brückner  Gábornéval  (Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  21.)  2010.  november  –én 
megkötött - határozott idejű - bérleti szerződés van érvényben.
Brückner Gáborné a mellékelt (1.sz. melléklet) kérelemmel fordult a T. testülethez, melyben 
kéri a szerződés közös megegyezéssel történő felbontását 2011. január 07-i határidővel. Az 
üzlethelyiség felújításra szorul, fűtési rendszere elavult,  3 db. villany konvektorral ellátott, 
melyből már csak egy használható jelenleg. 

A tulajdonos önkormányzat  lehetőségei
Az első amiben dönteni kell, hogy a közös megegyezéssel történő szerzdésbontásra a bérlő 
által kért időponttól kerüljön-e sor, vagy későbbi időponttal – pl. az üzlethelyiség bérbeadásra 
való meghirdetése esetében a pályázat elbírálásának időpontjával. Ebben az esetben a Bérlő 
addig bérleti díjat fizet.
Amennyiben a szerződés felbontásra kerül, úgy az üzlethelyiséget bérbeadás céljából meg kell 
hirdetni.
Értékesítése azért nem támogatandó, mert az OTP Bank Nyrt-részére fedezetként felajánlott 
ingatlanok közt szerepel.

A helyiségek bérletéről  szóló többször módosított  15/1994.  (V.19) ÖKT rendelet  20,§.  (2) 
bekezdése alapján:
 „Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás,  vagy licit  útján történik,  kivéve,  ha a helyiség 
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás mást indokolt. A pályázati felhívást és 
a feltételeket a  Képviselő-testület teszi közzé, illetve a beérkezett pályázatokat elbírálja.”

A 20.§ (5) bekezdése kimondja:  „A helyiség bérletére vonatkozó szerződés a tevékenység 
jellegétől függően 
- határozott /maximum 5 év/, vagy 
- határozatlan
időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”

A helyiség bérleti díja 2010. április 1-től bruttó  170.746 Ft/hó, ami  2082.- Ft/m2/hó., nettó 
1666.-Ft/m2/hó

Tájékoztatásul közöljük a Széll Kálmán téren lévő Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek 
nettó havi bérleti díját:

Sztg. Széll K. tér . 14. Virágbolt (bérlő: Závecz Lászlóné): 2248.-Ft/m2/hó
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Sztg. Széll K. tér . 14. Könyvesbolt (bérlő: ÁFÉSZ): 1013.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 16. Gyógyszertár (bérlő: Magiszter Pharm Bt.): 3400.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 21. Premier üzletház (bérlő: Paloma Ker. Kft. Korona Ker. Kft.): 1198.-
Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 17. optika (bérlő: ÁFÉSZ): 927.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 17. papírbolt (bérlő: Real Sys Bt.): 1000.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 17. cipőbolt (bérlő: EFFENDI 2000KFT.): 1000.-Ft/m2/hó

A javasolható megoldás
Javasoljuk, hogy 

- az üzlethelyiség további bérbeadása pályáztatás útján, határozatlan időre (3, vagy 6 
hónap felmondási határidővel történjen, valamint a helyben szokásos módon (Városi 
TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap) kerüljön meghirdetésre. 

- A bérleti díjra vonatkozó javaslatunk legalább nettó 2000.-Ft/m2/hó. (2000.-Ft x 82 
m2 = 164.000.-Ft+ÁFA = 205.000.-Ft)

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező  Szentgotthárd, Széll K. tér 21. 
fszt.  3.sz.  alatti,  32/A/3  hrsz-ú  üzlethelyiségre  Brüchner  Gábornéval  fennálló  bérleti 
jogviszony közös  megegyezéssel  megszüntetésre  kerüljön  2010.  ----  napjától  azzal,  hogy 
ezen a napon a bérlő köteles lesz a bérleményből kiköltözni, azt a szerződésnek megfelelően 
a tulajdonosnak átadni, a kulcsokat leadni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. 
tér 21. fszt. 3.sz. alatti, 32/A/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő 82 m2 alapterületű 
üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon / Városi TV, Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblája, helyi honlap) meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó ……………….……………..Ft + ÁFA. 
A bérlet időtartama határozatlan …. havi felmondási határidővel. 
A pályázat beérkezésének határideje 2010. január 14. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. januári testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 
szerződéskötés  nem  valósul  meg,  úgy  a  soron  következő  ajánlattevővel  történik  meg  a 
szerződéskötés,  amennyiben  ajánlata  eléri  a  meghirdetett  minimum közölt  bérleti  díjat.  A 
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani. A pályázat beérkezésének határideje 
2010.  január  14. A pályázónak  vállalnia  kell  a  3  havi  bérleti  díjnak  megfelelő  óvadék 
megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselőtestület új pályázatot írhat ki.

Határidő : a közlésre azonnal, ajánlatok elbírálása 2011. januári testületi ülés
Felelős    : Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. december 7.
                                                                                         

 Fekete Tamás
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                   műszaki 
irodavezető

Ellenjegyzés: 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

1 Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 21. fszt. 2.sz. alatti üzlethelyiség 
bérleti ügye.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van a Szentgotthárd, Széll K. tér 
21. fszt. 2.sz. alatti, 32/A/2 hrsz-ú, 171 m2 alapterületű üzlethelyiség. 
A helyiséget  közösen  a  PALOMA-KER  KFT.  (Szentgotthárd,  Kossuth  L.  u.  29/A.)  és  a 
KORONA Kereskedelmi BT. (Körmend, Deák F. u. 37.) bérli az 1999. április 30-án megkötött 
határozatlan idejű szerződés alapján.

Mivel a bérlők a helyiség bérleti  jogát az előprivatizációs törvény (1990. évi LXXIV. tv.) 
alapján vásárolták meg, ezért  bizonyos jogok illetik meg őket,  melyek közül  a helyiségek 
bérletéről szóló többször módosított 15/1994. (V.19) ÖKT rendelet 22,§.-a is megfogalmaz:
(1) Önkormányzati helyiséget albérletbe adni, vagy abba más személyt befogadni, csak a  
képviselő-testület  írásbeli  hozzájárulásával  lehet.  A  bérleti  díjat  a  hozzájárulással  
egyidejűleg a képviselő-testület határozza meg.
(2) Önkormányzati helyiség az 1990. évi LXXIV. törvény alapján határozatlan időre bérbe  
adott  helyiségek kivételével  csak 50%-ot  meg nem haladó mértékben adható  albérletbe,  
vagy abba más személy csak 50%-ot meg nem haladó részben fogadható be.

Rendeletünk  tehát  eleve  előnyben  részesíti  a  többi  bérlővel  szemben  azt  a  bérlői  kört, 
amelynek tagjai az 1990-es évek elején a Magyar Államtól bérleti jogot vettek azokban az 
ingatlanokban,  melyeket  amúgy  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  üzlethelyiségekben 
béreltek. (Az önkormányzatnak ebből semmiféle bevétele nem származott.) Mindazonáltal a 
kedvezménnyel egyet lehet érteni.
Ugyanakkor  viszont  1999-ben  ma  már  nem igazán  kideríthető  megfontolások  alapján   a 
képviselő-testület a 261/1999. számú határozatával kimondta:

„1/  Szentgotthárd  Város  Képviselő-testülete  a  Lakások  és  helyiségek  bérletéről  szóló  
többször  módosított  15/1994  (V.19.)  számú  rendelet  22.  (1)  és  (2)  bekezdése  alapján 
engedélyezi a Széll K .tér 21. alatti 229 m2 nagyságú üzlethelyiség nem több, mint 51%-
ának albérletbe adását.”
„2./  / Szentgotthárd Város Képviselő-testülete PALOMA-KER KFT. valamint a KORONA 
BT. mint bérbevevők és Szentgotthárd Város Önkormányzata megbízásából Szentgotthárd  
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  között  létrejött  bérleti  szerződést  az  alábbiakkal  
egészíti ki.
a.)  a  bérleményben  Fogyasztási  cikk,  Vegyi  áru  kiskereskedelmi,  valamint  Élelmiszeri  

kiskereskedelmi tevékenység folytatható.
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A fenti határozat 1./ pontjában írottak nincsenek összhangban a jelenleg érvényes 15/1994. 
(V.19) ÖKT rendelet 22,§. (2) bekezdésével, lényegében külön engedményt biztosít egyetlen 
üzlethelyiség  bérlőjének  –  miközben  más  bérlők  akik  szintén  bérleti  jogot  vettek,  a 
bérleményeik albérletbe adása előtt kötelesek minden alkalommal a képviselő – testülethez 
fordulni. 
A bérlők ezen egyetlen üzlethelyiség esetében azóta is e testületi határozat alapján járnak el.
Az is az igazsághoz tartozik, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján a 
határozatban említett szerződés – módosítás ténylegesen soha nem történt meg. 
Mindezek alapján az egyoldalúan vállalt önkormányzati kedvezmény egyoldalúan vissza is 
vonható. 
Javasoljuk a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 
21.  alatti  üzlethelyiség  bérbeadása  kapcsán  elfogadott  261/1999.  számú  határozatát 
visszavonja. 
Határidő : a közlésre azonnal, 
Felelős    : Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2010. december 6.
                                                                                         

 Fekete Tamás
                  műszaki 

irodavezető
Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy : Ingatlanok (üzlethelyiségek) értékesítése, eladási ár meghatározása  

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának költségvetési  helyzete  valamennyi  képviselő  előtt 
ismert lehet. Havonta beszámolunk az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, többször 
is tájékoztattuk a Képviselő-testületet  arról,  hogy a 2010. évi költségvetésünkben tervezett 
működési  hiányunkat  (módosított  előirányzat:  432.301  e/Ft)  a  folyószámla  hitelkeretünk 
(275.000 e/Ft) nem fedezi. Továbbá a Képviselő-testület  2010. október 14-i ülésén döntött 
(247/2010.) a ZÁÉV felé fennálló óvadék visszafizetési kötelezettség vonatkozásában további 
egyeztetésekről. Ekkor a testületi ülésen elhangzott szóbeli tájékoztatás szerint 2011. január 
végén  10.000  e/Ft  fizetési  kötelezettségünk  lesz.  Utóbb  hivatkozott  kötelezettségünk,  a 
munkabérek  és  a  zavartalan  városüzemeltetés  biztosítása  érdekében  szükség  van  további 
költségvetési bevételek realizálására. Ennek egyik jelenlegi helyzetünkben lehetséges útja az 
ingatlanértékesítés. 
Értékesítésre javasoljuk azon 2 db. üzlethelyiséget, melyek nem képezik részét az OTP Bank 
Nyrt részére fedezetként felajánlott ingatlanoknak.

Cím Hrsz. Alapterület Megjegyzés Bérlő

Szentgotthárd Széll K. tér 14. fsz. 2. 1363/A/12 172 m2 2 db. üzlet egy 
ingatlanban

Závecz Lászlóné 
(Virágbolt)

ÁFÉSZ (Könyvesbolt)
Szentgotthárd Széll K. tér 17. fsz. 2. 30/A/2 61 m2 ÁFÉSz (Optika)

A  pályázat  feltételeit  és  az  ingatlan  eladási  árát  forgalmi  értékbecslés  alapján  kell 
meghatározni a vagyonrendeletünk alapján. 
Az ingatlanok értékbecslését  a Mohl  Kft.-vel készíttettük el,  amit  az  idő rövidsége végett 
papír alapon tudunk mellékelni a Testületi ülésre.
  

1.A  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér 17.  fszt.  2.  sz.  alatti,  30/A/2  hrsz-ú, 61  m2 

alapterületű, jelenleg bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiségre jelenleg határozatlan 
idejű bérleti szerződés áll fenn a Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ-szel. A 1993. évi 
LXXVIII. Tv. 43.§. (1) bekezdése alapján  a felmondási idő egy évnél rövidebb nem 
lehet,  tehát  a  jövőbeli  vevőnek  bérlőstől  kell  megvenni  az  üzlethelyiséget. 
Természetesen a bérlőnek elővásárlási joga áll fenn.
(Könyv szerinti becsült érték: 6.804.000.-Ft)

2.A Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  14.  fszt.  2.  sz.  alatti,  1363/A/12  hrsz-ú, 172  m2 
alapterületű,  jelenleg  bérbeadás  útján  hasznosított,  két  üzletet  magába  foglaló 
helyiségre  az  ÁFÉSZ  vonatkozásában  határozatlan  idejű  bérleti  szerződéssel 
rendelkezünk és a felmondási idő egy évnél rövidebb nem lehet, Závecz Lászlónéval 
viszont 2012. február 28-ig tartó határozott idejű bérleti  szerződés áll  fenn, így azt 
felmondani  egyoldalúan  addig  nem  nagyon  lehet.  Ebben  az  esetben  is  a  jövőbeli 
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vevőnek  bérlőstől  kell  megvásárolni  az  ingatlant.  A  bérlők  itt  is  élhetnek  az 
elővásárlási jogukkal. (Könyv szerinti becsült érték: 36.111.000.-Ft)

Az ingatlanok vételára  az  Általános  forgalmi  adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII.  tv.  86.§  1 
(bekezdés) j.) pontja alapján ÁFA-t nem tartalmaz.
Az önkormányzat vagyonáról szóló 14/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §-a alapján a vagyont 
elidegeníteni az alábbi módon lehet:
15. § Vagyon elidegenítése
(1)  Vagyont  értékesíteni 20 millió Ft értékhatár felett versenytárgyalás útján lehet, kivéve a  
(2)  bekezdésben  foglaltakat.  A  versenytárgyalás  a  képviselő-testület  döntése  alapján 
nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont értékesíteni a versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tévő
részére lehet.
(2)  20,-M/Ft  alatti  vagyontárgyakat  a  helyben  szokásos  módon  lehet  értékesítésre  
meghirdetni.  Helyben  szokásos  mód:  helyi  újság,  Városi  TV.,  helyi  honlap.  Nem  kell  
versenytárgyalást  tartani  abban  az  esetben,  ha  a  pályázó  legalább  51  % önkormányzati  
részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő építési terület  
értékesítése  esetén.  Nem  kell  értékesítésre  meghirdetni  telekhatár  rendezés  esetén  a 
telekhatár-rendezés miatt elidegenítésre kerül ingatlanrészt.

A vagyonrendeletünk  foglalkozik  az  ingatlanok  értékesíthetőségének  az  általunk  követett 
gyakorlaton kívüli egyéb formáiról is. A hagyományos –eddigi – nyilvános pályázati eljárás 
mellett  lehetőség van a 19.§ alapján  ”Árverésre”.  A vagyonrendelet  erre  vonatkozó része 
alább olvasható:

19. § Az árverés
19  (1) Az önkormányzat dönthet úgy, hogy  az ingatlan és ingó vagyont, 

vagyoni értékű jogot árverés útján értékesíti. A döntéssel egyidejűleg 
meg kell jelölni az árverést vezető személyét, a kikiáltási árat, továbbá 
azt, hogy az eredeti kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlat esetén a 
kikiáltási ár leszállítható-e. Ez utóbbi döntést a kiíró köteles titkosan 
kezelni.

20 (2) A kiíró az árverés lebonyolítására más szervet vagy személyt is 
megbízhat.“

Az értékbecslés  és  egyéb  járulékos  költségek  (pl.  tulajdoni  lap)  összege  az  alábbiak 
szerint alakul, melyet a vételárban érvényesíteni kell!
-  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér 17.  fszt.  2.  sz.  alatti,  30/A/2 hrsz-ú, ingatlan értékbecslési  és 
tulajdoni lap díja összesen:   bruttó 24.000.-Ft   
-  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  14.  fszt.  2.  sz.  alatti,  1363/A/12  hrsz-ú, két  üzlethelyiséget 
magába foglaló ingatlan értékbecslési tulajdoni lap díja összesen: bruttó 30.000.-Ft

Az  értékbecslések  díját  a  231/2005.  képviselő-testületi  határozat  alapján  a  vételárban 
érvényesíteni kell.
A Határozati  javaslatunk 1.  pontja  a nyilvános pályázati  eljárást  a  2.  az árveréses eljárást 
tartalmazza. 

Határozati javaslat
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1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 
módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (1) bekezdés szerint meghirdeti eladásra.

- a  Szentgotthárd, Széll K. tér 17. fszt. 2. sz. alatti, 30/A/2 hrsz-ú, 61 m2 alapterületű, jelenleg 
bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget
Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Pályázatok beérkezési határideje: 2010. január 3. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. januári rendkívüli testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 14. fszt. 2. sz. alatti, 1363/A/12 hrsz-ú, 172 m2 alapterületű, két 
üzlethelyiséget magába foglaló, jelenleg bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget.
Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Pályázatok beérkezési határideje: 2010. január 3. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. januári rendkívüli testületi ülés.
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 
módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (1) bekezdés és a 19.§ alapján árverés útján 
értékesítésre meghirdeti.

- a  Szentgotthárd, Széll K. tér 17. fszt. 2. sz. alatti, 30/A/2 hrsz-ú, 61 m2 alapterületű, jelenleg 
bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget.
A kikiáltási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Az árverés ideje: 2010. január 6.  de. 09:00 óra. 
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
Az árverést vezető személy: …………….. 
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 14. fszt. 2. sz. alatti, 1363/A/12 hrsz-ú, 172 m2 alapterületű, két 
üzlethelyiséget magába foglaló, jelenleg bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget.
A kikiáltási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Az árverés ideje: 2010. január 6.  de. 11:00 óra. 
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
Az árverést vezető személy: …………………. 
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2010. december 7.
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Fekete Tamás
                műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet:

A bánatpénzt a  pályázat  benyújtásának határidejéig át  kell  utalni  az  Önkormányzat  OTP 
Bank Rt-nél  vezetett  11747068-15421481-06530000 sz.  számlájára  és az átutalásról  szóló 
igazolást  az  ajánlathoz  kell  mellékelni.  A bánatpénzre  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az 
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít,  míg a többi  ajánlattevő 
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 
kerül. 
Az  adásvételi  szerződés  a  legmagasabb  érvényes  vételi  ajánlatot  tevő  pályázóval  kerül 
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 7 
napon belül.  Az adás-vételi  szerződés  elkészíttetése a vevő feladata  és az  ezzel  felmerült 
költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon 
belül egy összegben kell megfizetni. Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő elővásárlási jogra 
vonatkozó nyilatkozatának határideje az elbírálás közlését követő 7 nap, kivéve, ha a pályázat 
nyertese maga a bérlő. 
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. 
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot 
eredménytelennek  nyilvánítsa  és  új  pályázat  kiírásáról  döntsön.  Ha  eredményes  pályázat 
esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést,  a soron következő legjobb ajánlatot 
adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat. 
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2.sz. melléklet:

A bánatpénzt az árverés napjáig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 
11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az árverésen be 
kell mutatni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő 
bánatpénze a vételárba beszámít,  míg a többi  ajánlattevő bánatpénze az árverést  követő 8 
napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.
Szerződéskötés  határideje  az  árverést  követő  7  napon  belül.  Az  adás-vételi  szerződés 
elkészíttetése a vevő feladata. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 
napon belül egy összegben kell megfizetni
Az  elővásárlási  joggal  rendelkező  bérlő  elővásárlási  jogra  vonatkozó  nyilatkozatának. 
határideje az árverés eredményének közlését  követő 7 nap,  kivéve,  ha az árverés nyertese 
maga a bérlő
A kikiáltási ár nem szállítható le.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010.december 15-i ülésére

Tárgy:  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  államháztartási  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  a  2011.  évi  költségvetési 
törvényjavaslat  önkormányzati  pénzügyi  szabályozására  vonatkozó  előzetes  irányelvek 
alapján  elkészítettük  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2011.  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. 

2011.  évre  a  kormányzat  gazdaságpolitikája  a  gazdaság  teljesítőképességének  javulását 
irányozza elő. Ezt a folyamatot a 2011-től a globális világgazdasági válság negatív hatásainak 
kifutása,  a  kormányzat  növekedésorientált  gazdaságpolitikája  jellemzi  –  a  vállalkozási 
tevékenység  serkentése,  a  versenyképesség  növelése  a  kis-,  és  középvállalkozások 
vonatkozásában kiemelt szerepet kap az adóterhek csökkentése és kedvezményes Széchenyi 
Kártya  programban  történő  részvétel  lehetősége.  A Kormány  további  kiemelt  területként 
kezeli  a  foglalkoztatás  élénkítését,  a  munkahelyteremtés  elősegítését  elsősorban  a 
vállalkozások vonatkozásában. 

2010-ben a helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint 
a többcélú kistérségi társulásokat is, hitel-források nélkül – több mint 3.100 milliárd forinttal 
gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett SZJA révén 
– csaknem 1.130 milliárd forintot biztosít, amely a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5 %-a. 
Az általános indoklás szerint: az összehasonlító szerkezet érdekében a 2010. évi országgyűlési 
előirányzatot korrigálni kell a kereset-kiegészítés megszűnésének, az önkormányzati közcélú 
munka  helyett  egységes,  az  állam  által  biztosított  közfoglalkoztatás  megteremtésének 
pénzügyi hatásaival.  A központi  költségvetés kompenzálja  az önkormányzatok számára az 
egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé tétele, illetve a vállalkozások kommunális 
adójának eltörlése kapcsán kieső önkormányzati bevételeket.
Az önkormányzati feladatellátásban – jellemzően a gyermekétkeztetés és a szociális ellátás 
területén – jelentkező létszámbővülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja.

A 2010-ben elindult, a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények  fejlesztése,  felújítása  mellett  2011.  évben  új  támogatási  cél  a  települési 
önkormányzatok,  illetve  a  többcélú  kistérségi  társulások tulajdonában,  fenntartásában lévő 
iskolai  és  utánpótlás-sport  infrastruktúra  fejlesztése,  felújítása  (valamint  az  ART  mozik 
technikai korszerűsítése). 
A támogatási  rendszer  egyszerűsítése  és  áttekinthetőbbé  tétele  érdekében  több  területen 
csökken  a  normatív  hozzájárulások  száma:  a  szociális  alapszolgáltatások  jogcímrendszere 
egyszerűsödik,  a  közoktatás  területén  az  alapfokú  művészetoktatáshoz,  a  kollégiumok 
működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. 
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Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati 
típusú  igénylés  helyett  a  jövőben  normatív  módon  jutnak  el  egyes  források  az 
önkormányzatokhoz a törvénytervezet szerint. Ilyenek az informatikai támogatás, az érettségi 
és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás stb.
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is módosul. Alapjává 
a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tény 
adóerő-képesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, 
a  helyben  maradó  személyi  jövedelemadó  is  mindig  a  két  évvel  korábban  bevallott  és 
településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. 
A  költségvetési  törvény  tervezete  javaslatot  tesz  helyi  önkormányzati  fejezeti  tartalék 
létrehozására.  A  cél  az,  hogy  az  Országgyűlés  által  a  helyi  önkormányzatok  számára 
jóváhagyott  támogatások  az  önkormányzati  alrendszeren  belül  kerüljenek  felhasználásra. 
Ezért  ezt  a  keretet  növeli  az  önkormányzatok  évközi  lemondásának  és  pótigénylésének, 
valamint év végi elszámolásának egyenlege.
Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább 
erősödhet  a  szakmai  és  pénzügyi  szempontból  is  hatékony  közszolgáltatást  biztosító 
feladatellátás.
Az EU Önerő Alap támogatás – a determinációk és az új igények forrásán túl – ígérvénnyel 
teremt  lehetőséget  az  egészséges  ivóvíz-beruházások  derogációs  kötelezettségeinek 
megvalósítására.

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 2011. évi költségvetési koncepció összeállításánál a következőket vettük figyelembe:

1.November  hónapban  egyeztetést  folytattunk  az  intézményvezetőkkel  a  személyi 
juttatásokra, a dologi-,  és a bevételi 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.  A  túlórákat  a  tantárgyfelosztások  alapján  a  ténylegesen 
jelentkező igény szintjén szerepeltettük. A járulékokat az ismert jogszabályi mértékek szerint 
terveztük. A dologi kiadásoknál a 2010. évi várható teljesítési szintet vettük figyelembe az 
élelmezési  kiadásokat  a  Képviselő-testület  által  (280/2010.  határozat)  elfogadott 
nyersanyagnormák alapján számítottuk. 
2.  Az  intézményi  bevételeket  a  2010.  évi  teljesítési  szinten  kértük  szerepeltetni  a 
költségvetésekben, ahol alacsonyabb volt a teljesítési szint, ott megalapozott indoklás esetén 
fogadtunk el csökkentést. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinél szintén figyelembe 
vettük  a  helyi  adók  tekintetében  az  idei  évi  várható  teljesítési  szintet,  de  korrigáltuk  a 
világgazdasági válság kifutó hatásaival. A központi támogatásokat a 2011. 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  maradéktalanul,  az 
emeléseknél  a  várható 4,8  %-os  inflációs  rátát  vettük  figyelembe.  2011.  évben a  közcélú 
foglalkoztatás új formája jelenik meg, melynek a 2010. évhez hasonlóan az ehhez kapcsolódó 
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megigényelhető központi támogatás mértékének jelentkezni kell önkormányzat szinten kiadás 
csökkenésként  az  ÖKV  keretek  tekintetében  is,  vagy  legalábbis  emelkedést  minimálisat 
eredményezhet ezen lehetőség kihasználása.
4. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató Vállalat között évente megkötésre kerülő takarítási 
és  karbantartási  feladatok  újraszabályozása  szükséges,  ezért  a  költségvetési  rendelet 
előkészítése  előtt  egyeztetéseket  kell  folytatni  ebben  a  tárgyban  az  érintetteknek  (erre 
vonatkozó kezdeményezést a SZEOB Igazgató Asszonyától is kaptunk, melyet mellékelünk az 
előterjesztéshez).  Ezt  követően  az  intézményvezetők  által  jelzett  2011.  évi  karbantartási 
igények  és  a  rendelkezésre  álló  keret  figyelembe  vételével  a  Közszolgáltató  Vállalat 
igazgatójának éves karbantartási ütemtervet kell készíteni.

A bevételek és kiadások jelentősebb elemeit az alábbiakban részletezzük:

Bevételek
(2. és 4. sz. melléklet)

Működési bevételek  732.247 e/Ft
- Intézményi működési bevételek  :   91.865 e/Ft

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

      -    Önkormányzatok sajátos működési bevétele:  640.382 e/Ft
Helyi adók: 498.000 e/Ft  
       -   Idegenforgalmi adó:   8.000 e/Ft
       -   Iparűzési adó:          490.000 e/Ft
            Helyi iparűzési adóról szóló rendeletünk szerint az
            adó mértéke az adóalap 2 %-a. 
Átengedett központi adók:    140.682 e/Ft

- Személyi jövedelemadó helyben maradó  
része:         106.167  e/Ft

      -    Jövedelem különbség mérséklése: 
        - 12.485 e/Ft

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

       -  Gépjárműadó: 47.000 e/Ft
Az adóbevételt  2010. évi várható teljesítési adatok
alapján terveztük.

Bírságok, pótlékok:     1.000 e/Ft
Talajterhelési díj:              700 e/Ft

Támogatások: 317.325 e/Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatása

147

147



Az adatok előzetesek, a költségvetési törvény elfogadásával
változhatnak.
- Normatív hozzájárulások: 253.789 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.
- Normatív kötött felhasználású támogatás:  63.536 e/Ft
- Költségvetési tv. szerint: 62.396 e/Ft
- Tervezhető támogatás:  1.140 e/Ft
(rendszeres szociális támogatás, időskorúak járadéka,
lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, megelőlegezett
gyermektartási díj stb., havonta igényli az önkormányzat
és év végén elszámol a felhasználással.)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:    72.490 e/Ft
- Tárgyie. immat. javak ért. (földterület értékesítés)                         500 e/Ft
- Ingatlan értékesítés        44.000 e/Ft
- Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebev.        27.940 e/Ft
- Önkormányzati lakások értékesítése:        10.440 e/Ft
- Önkorm.vgyon üzem., koncesszióból szb.      13.500 e/Ft
- Önkormányzati lakótelek értékesítés:             4.000 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  232.293 e/Ft
Támogatás értékű működési bevétel      139.982 e/Ft
Társadalombiztosítási alapból            109.321 e/Ft
A tervezett összeg becsült adat, mivel az OEP
költségvetését az állami költségvetés elfogadását
követően hagyják jóvá. 
Önkormányzatoktól átvétel:         2.696 e/Ft
A városkörnyéki önkormányzatok ügyeleti ellátásához
hozzájárulás   
Többcélú Kistérségi Társulás munkacsop.    16.350 e/Ft
Többcélú Kistérségi Társulás könyvtári f.      6.674 e/Ft
Elkülönített állami pénzalapból:            105 e/Ft
Fejezeti kezelésű előir.tól Kisebbségi Önk.    1.698 e/Ft
Fejezeti kezelésű előir.tól    3.138 e/Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel         92.311 e/Ft
Fejezeti kezelésű előirányzattól      92.311 e/Ft 
Véglegesen átvett pénzeszközök     500 e/Ft
Felhalmozási c. pénze.átv. államháztartáson kívülről         
- Háztartásoktól            500 e/Ft
Támogatási kölcsönök visszat. igénybev. 31.939 e/Ft
Működési célú támogatási kölcsön visszat.   31.939 e/Ft
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Hitelek  843.833 e/Ft
  - Működési célú hitel (hiány fedezetére): 525.438 e/Ft
  - Felhalmozási célú hitel (hiány fedezetére): 318.395 e/Ft

Kiadások
( 1. és 3. sz. melléklet )

Működési kiadások előirányzata:  1.381.659 e/Ft

Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzata: 407.287 e/Ft

- Munkaadót terhelő járulék:             107.568 e/Ft

- Dologi kiadás:             407.171 e/Ft

- Ellátottak pénzbeni juttatása:       957 e/Ft

- Spec. célú támogatás:                       458.676 e/Ft
Itt tervezzük a Társulás által fenntartott önkormányzati alapítású intézmények támogatását is 
(a kiadások normatív támogatással és saját bevétellel nem fedezett része): 331.987 e/Ft.
Továbbá itt kerülnek tervezésre az önkormányzat által nyújtott támogatások például: 
- Sportegyesületek tám.(versenysport)  2.000 e/Ft
- Körmendi Tűzoltóság tám.     1.000 e/Ft
- Pannon Kapu K. Egyesület   28.267 e/Ft.

- Tartalék: 338.916 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:   335.416 e/Ft
Működési céltartalék:        62.672 e/Ft
Normatív hozzájárulás
- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.           1.812 e/Ft
- Pedagógus szakvizsga            472 e/Ft
- Szakmai vizsgák lebony. hj.            390 e/Ft
- Középszintű érettségi lebony. hj.            372 e/Ft
- Szakmai, informatikai fejl. fel.k            662 e/Ft
Képviselők, pm., alpm., tiszt.d. lemond.          4.593 e/Ft
Pályázati alap működési          1.000 e/Ft
Intézményi karbantartások
(50 e/Ft feletti jav.)          2.400 e/Ft
Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret         1.000 e/Ft
Környezetvédelmi Alap          1.000 e/Ft
Közcélú fogl. dologi kiadásokra          1.250 e/Ft
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Közcélú fogl. pályázati önrész          2.000 e/Ft
Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program
 /utófinanszírozott pályázat/

- Polgármesteri Hivatal        12.031 e/Ft
- Városi Gondozási Központ        12.690 e/Ft

Pannon Kapu K.E. idegenforgalmi ktg.k          1.000 e/Ft
Gotthárd-Therm Kft műk. tám.        20.000 e/Ft

Fejlesztési céltartalék:     272.744 e/Ft
Pályázati alap 
- Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program
 /utófinanszírozott pályázat/        5.844 e/Ft
Játszóterek szabványosítása        5.000 e/Ft
Gotthárd Therm Kft. – kötvény kezességv.    216.000 e/Ft
KEOP-2.1.2. Árvízvéd. pályázati önrész        1.200 e/Ft
NYDOP-2010-5.3.1 SZKOI Arany J. 
Intézmény bővítés       18.200 e/Ft
Önkorm. intézm.k – ablakok szigetelése         2.500 e/Ft
Önkorm. üzlethelyiségek felújítása         1.000 e/Ft
Fürdő – szabadtéri strandhoz út-, parkoló, 
terv, eng., építés, beléptető rendszer kialakítása  23.000 e/Ft 

Beruházások, felújítások  kiadásai: 214.052 e/Ft
A költségvetés 9,6 %-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 2010. évi  költségvetés és a 2011. évi 
költségvetési  koncepcióhoz  szolgáltatott  adatok  alapján  a  következőkben  összegezzük 
(megjegyezzük,  hogy  az  intézményi  költségvetések  az  intézményvezetők  által  benyújtott 
költségvetési  tervezetek  szerint  kerültek  a  Képviselő-testület  elé,  azokban  egyenlőre 
csökkentéseket  nem  eszközöltünk,  ill.  a  jelentkező  külön  igényeket,  amely  intézmények 
kezdeményezték mellékeljük az előterjesztéshez:

1./ Kizárólag Önkormányzati fenntartású intézmények:
 

III. Béla Szakképző Iskola

Év Szemé-
lyi jutt.

Madót. 
t. jár.

Dologi 
kiadás

Ellát.k 
pbeli. 
J.

Spec.c. 
tám.

Kiadás 
össz.

Saját 
bevét.

Törv.sz
Közp. 
tám.

Tényl. 
Közp.t.

Önkm. 
tám.

2010. 
ktgvet. 135.405 36.535 46.056 1.114 126 219.236 25.651 141.585 141.585 52.000
2011. 
koncp. 142.475 37.010 59.867 957 126 240.435 22.739 145.903 145.903 71.793
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Válto-
zás

+7.070 +475 +13.811 -157 0 +21.199 -2.912 +4.318 +4.318 +19.793

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi  juttatások:  alapilletmény  változás  (soros  lépés),  jubileumi  jutalom, 

túlórákhoz kapcsolódó kiadások eredményezik;
• munkaadót  terhelő  járulékok  növekedése  a  személyi  juttatások  növekedése 

eredményezi;
• dologi kiadások: növekedését elsősorban a közüzemi költségek emelkedése (tényleges 

kiadási  szint  beemelve  a  koncepcióba),  szakmai  anyagok  kiadásai  (szakképzési 
hozzájárulás  felhasználásának  szabályai  változtak,  nem  elszámolható  kiadások), 
karbantartási és üzemelétetési szerződések díjai okozzák;

• saját bevételek csökkenésénél a tanfolyami bevételek csökkenését jelezte az intézmény 
Igazgatója a 2010. évi tapasztalatok alapján;

Az intézmény összkiadás szintje a 2010. évi elfogadott költségvetéshez képest 21.199 e/Ft 
emelkedést mutat. Az önkormányzati támogatás 19.793 e/Ft-tal növekedett koncepció szintjén 
a 2010. évi jóváhagyott költségvetéshez képest. Megjegyezzük, hogy a 2010. évi költségvetési 
koncepcióban az intézmény összkiadás szintje 235.192 e/Ft volt, az önkormányzati támogatás 
70.651 e/Ft.
Az intézménynél 1 fő közalkalmazotti létszám –kollégiumi nevelő -. 2010. évben megszűnt, 
ennek a hatását fentiek miatt nem látjuk.
Továbbá  megjegyezzük,  hogy  a  Kollégium  hátsó  épületének  bérbe  adásából  származó 
bevétellel  nem  számoltunk,  ezen  összeg  mindenképpen  csökkenti  az  önkormányzati 
támogatást. Továbbá a TISZK-től 2011.- évben átvételre kerülő szakképzési hozzájárulásból a 
működési  kiadásokra fordítható  összeg (várhatóan 1.500 e/Ft)  szintén  csökkentő  elemként 
vehető majd figyelembe a költségvetési rendelet előkészítésénél.

Az  Intézmény  2011.  évi  költségvetéssel  kapcsolatos  többletigényét  az  előterjesztéshez 
mellékeljük.

Polgármesteri Hivatal

Év Szem.i 
jutt.

Madót. 
t. jár.

Dologi 
kiadás

Spec.c. 
tám.

Kiadás 
össz.

Saját 
bevét.

Törv.sz. 
Közp. t.

Tényl. 
Közp.t.

Önkm. 
tám.

2010. 
ktgvet. 186.210 49.037 244.757 175.824 655.828 51.300 173.685 139.941 467.587
2011. 
koncp. 178.220 48.436 258.321 126.563 611.540 45.872 161.183 149.997 415.671

Vált. -7.990 -601 +13.564 -49.261 -44.288 -5.428 -12.502 +10.056 -51.916

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, Sportegyesületek, Vasi TISZK, Tűzoltóság 
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stb.),  városi  kommunális  feladatok  finanszírozása  –  parkfenntartás,  közutak-,  hidak 
üzemeltetési  kiadásai,  szennyvízkezelés,  temetkezési  feladatok,  önkormányzati 
vagyonbiztosítás, képviselői tiszteletdíjak, közvilágítás, szociális segélyek, stb.). 

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi  juttatások:  az  előirányzatot  növeli  a  soros  lépések  hatása,  a  csökkenést 

eredményezi  összességében  a  képviselők  létszámának  csökkenése,  és  az  esedékes 
jubileumi jutalom csökkenése;

• munkaadót terhelő járulékok: a személyi juttatás csökkenés eredményezi; 
• dologi kiadások emelkedését eredményezi a közutak, hidak üzemeltetési kiadásainak 

megemelése,  a  zöldterület  kezelés  kiadásainak  növekedése,  a  parkfenntartási  és 
kaszálási  keret  megemelése,  a  városrészek  közműtérkép  karbantartására  tervezett 
összeg,  az  ár-,  és  belvízvédelem  szakfeladat  kiadásainak  emelkedése,  az  Őrségi 
Vízrendezési  Társulás  részére  fizetendő  hozzájárulás  emelkedése,  az  intézményi 
takarítási-,  karbantartási  feladatokra  tervezett  összeg  emelkedése,  ill.  a  kapcsolódó 
ÁFA fizetési kötelezettségek növekedése; 

• spec. célú támogatások: jelentősebb változások – csökkenést eredményezett a közcélú 
foglalkoztatás  változása  miatt  az  ezen jogcímen 2010.  évben tervezett  összeg nem 
szerepel  a  költségvetési  koncepcióban.  Szintén  csökkenést  jelentett  a  bölcsődei 
feladatok  támogatásának  megszűnése  (a  TKT felé  nyújtott  spec.  célú  támogatások 
között  szerepel  egy  része),  megemeltük  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület 
támogatását.

A  Polgármesteri  Hivatal  cím  alatt  szereplő  kiadások  összességében  44.288  e/Ft-tal 
csökkentek. A saját bevételek csökkenését a 2010. évben értékesített üzlethelyiségek bérleti 
díj  kiesése  eredményezi. Az  önkormányzati  támogatás  összege  tekintettel  a  központi 
támogatások változására is  a Polgármesteri  Hivatal  tekintetében 51.916 e/Ft-os csökkenést 
mutat.

Rendelőintézet:

Év Személyi 
jutt.

Madót.   t. 
jár.

Dologi 
kiadás

Kiadás 
össz.

Saját bevét. TB finansz. Önkorm. 
tám.

2010. 
ktgvet. 70.778 18.105 75.336 164.219 23.729 121.005 19.485

2011. 
koncp. 70.112 17.885 78.802 166.799 23.700 109.321 33.778

Változás -666 -220 3.466 2.580 -29 -11.684 14.293

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatások: csökkenést jelent 1 fő nyugdíjazása, pótlékok csökkenése, 1 fő 

közalkalmazotti  jogviszonyának  megszűnése,  növekedést  okoznak  a  soros  lépések, 
jubileumi jutalom, megbízási díj növekedése – a változások összességében 666 e/Ft 
csökkenést okoznak.
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• munkaadót  terhelő  járulékok:  járulék  mértékének  csökkenése  a  személyi  juttatás 
csökkenés vonzata

• dologi kiadások: jelentősebb emelkedést a készletbeszerzés (gyógyszer, vegyszer), és a 
vásárolt közszolgáltatások (+ 2 fő számlás orvos) emelkedése okozza

•  bevételeknél  jelentősen csökkent  a TB finanszírozás – tervezett  csökkenés 11.684 
e/Ft.

A  fentiekben  látható,  hogy  az  intézmény  kiadási  szintje  a  2010.  évi  elfogadott 
költségvetéshez képest 2.580 e/Ft-tal emelkedett.  Az önkormányzati támogatás növekedést 
(14.293 e/Ft) a TB finanszírozás jelentős csökkenése, a saját bevétel csökkenése és a kiadási 
szint emelkedése 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.

2010. 
ktgvet. 16.530 4.266 9.043 29.839 7.113 2.827 1.287 21.439
2011. 
koncp. 16.480 4.237 10.181 30.898 7.924 2.879 2.425 20.549

Változás -50 -29 1.138 1.059 811 52 1.138 -890

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi  juttatások:  csökkenést  jelent  megbízási  díj,  jubileumi  jutalom csökkenés, 

növekedést okozott a soros lépések, összességében 50 e/Ft-tal csökkentek a személyi 
juttatások

• munkaadót  terhelő  járulékok:  csökkenését  a  személyi  juttatások  csökkenése 
eredményezi

• dologi  kiadások:  jelentősebbek  –  karbantartásai  díjak,  kapcsolódó  ÁFA kiadások, 
gáztartály feltöltés Farkasfán eredményezik a dologi kiadások növekedését.

Az intézmény kiadási  szintje  a  2010.  évi  elfogadott  költségvetéshez  képest  1.059 e/Ft-tal 
magasabb, azonban a központi források növekedése és a saját bevétel tervezett növekedése – 
TKT  finanszírozás  növekedést  feltételezve  -  miatt  890  e/Ft  önkormányzati  támogatás 
csökkenés szerepel a koncepcióban.

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

Szentgotthárd és Kistérsége 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.

Önkm. 
tám.

2010. 
ktgv. 287.536 75.627 138.540 2.931 460 505.094 49.136 231.187 29.236 194.244

2011. 
konc. 281.679 73.077 141.561 2.885 0 499.202 52.349 224.790 27.387 194.676
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Vált. -5.857 -2.550 +3.021 -46 -460 -5.892 +3.213 -6.397 +1.849 +432

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatások: többek között a végkielégítés-, túlóra-, állományba nem tartozók 

juttatása szakkönyv hozzájárulás csökkenések; 
• munkaadót terhelő járulékok csökkenése a személyi juttatások csökkenésének hatása;
• dologi kiadások: a növekedést a közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés kiadásainak és 

kapcsolódó ÁFA emelkedése eredményezi;
• saját bevétel  növekedést a térítési  díj  bevétel,  bérleti  díj  és az ÁFA visszatérülések 

eredményezik.

Tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy a  Magyarlak-Csörötneki  tagintézményben az 
említett önkormányzatok által engedélyezett létszámhoz képest 1 fővel több a foglalkoztatotti 
létszám  –  1  fő  napközis  nevelő  foglalkoztatása  miatt  -  intézmény  szinten  összesen  az 
engedélyezett  létszámot  nem  lépik  túl.  (A  napközis  pedagógus  alkalmazása  az 
Intézményvezető tájékoztatása szerint szakmailag indokolt.)
Amennyiben Magyarlak és Csörötnek önkormányzatok nem finanszírozzák az 1 fő bérét és 
járulékait, azt a szentgotthárdi intézmény kiadásai közé kell beépíteni (1.479 e/Ft).
Az intézmény összkiadás szintje 5.892 e/Ft-tal csökkent, a központi támogatások csökkenése 
miatt az önkormányzati támogatás 432 e/Ft emelkedést mutat.

Az  előterjesztéshez  mellékeljük  az  Intézmény  2011.  évi  költségvetéssel  kapcsolatos 
többletigényét,  valamint  a  pedagógus  címpótlék  adományozására  vonatkozó  kérelmet.  Ez 
utóbbi esetben a mellékletben a címpótlék adományozás szabályozásának összefoglalását is 
tájékoztatásul csatoljuk..

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Óvoda

2010.  év  az  intézmény  működésében  jelentős  változásokat  hozott.  2010.  július  1-től  a 
Bölcsődei tagintézménnyel és további négy községi óvodával bővült az intézmény.
Az alábbi összehasonlító táblában a Játékvár Óvoda, és a Tótágas Bölcsőde (2010. július 1-
től) adatai szerepelnek.

Év Személyi 
jutt.

Madót. 
t. jár.

Dologi 
kiadás

Kiadás 
össz.

Saját 
bevét.

Közpi 
tám.

Kieg. 
Norm.

Önkm. 
tám.

2010. 
ktgv. 87.954 22.913 51.932 162.799 22.861 54.538 4.355 81.045

2010. 
07.01-
12.31.
ktgv.

10.498 2.350 9.102 21.950 1.541 8.926 1.483 10.000

2010. 
össz.

98.452 25.263 61.034 184.749 24.402 63.464 5.838 93.704

2011. 
konc. 
Óvoda

91.708 23.801 51.906 167.415 22.772 56.356 2.981 85.306

2011. 
konc.
Bölcsőd

19.089 4.917 13.114 37.120 5.393 17.856 2.905 10.966
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e
2011. 
konc.

110.797 28.718 65.020 204.535 32.165 74.212 5.886 92.272

Vált. 
Óvoda

+3.754 +888 - 26 +4.616 - 89 +1.818 -1.374 +4.261

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi  juttatás:  növekedést  eredményeznek a  soros  lépések,  a  jubileumi  jutalom 

növekedése, a megbízási díjak emelkedése (SNI gyermekek létszámának növekedése 
miatt);

• munkaadót terhelő járulékok: emelkedést a személyi juttatások emelkedése okozza,
• dologi  kiadások:  vásárolt  élelmezés  csökkenése  gyermeklétszám  csökkenés  miatt, 

közüzemi  díjak  2010.  évi  tervezett  szint  alakulása  miatt  alacsonyabb  összeggel 
terveztünk;

• saját bevétel csökkenés szintén a gyermeklétszám csökkenés miatt a térítési díj bevétel 
csökkenés hatásai jelentkeznek;

Az intézmény – a Játékvár Óvoda tekintetében -  működési  kiadási  a 2010. évi elfogadott 
költségvetéshez  képest  4.616 e/Ft-tal  emelkedtek,  az  intézmény tervezett  költségvetésében 
4.261 e/Ft önkormányzati támogatás növekedést szerepeltetünk.
Itt jegyezzük meg, hogy a bölcsődei feladatellátáshoz, míg a 2010. évi költségvetésben 20.015 
e/Ft-ot  terveztünk,  addig  a  2011.  évi  koncepcióban  ugyanezen  feladathoz  10.966  e/Ft  a 
tervezett önkormányzati támogatás.

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.

2010. 
ktgv. 56.090 14.765 57.894 128.749 32.614 33.217 6.240 18.100 37.343

2011. 
konc. 57.021 14.613 57.894 129.528 32.962 32.830 4.800 18.100 37.598

Vált. +931 -152 0 +779 +348 -387 -1.440 0 +255

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatás: növekedést a soros lépések hatása eredményezi
• saját bevétel emelkedés: térítési díj bevétel tervezett növekménye okozza;

A Gondozási Központ kiadás szintje 779 e/Ft-tal növekedett, az önkormányzati támogatás 255 
e/Ft-tal nőtt a 2010. évi elfogadott költségvetéshez képest.
A támogató  szolgálat,  a  jelzőrendszeres  házi-segítségnyújtás,  és  a  közösségi  pszichiátria 
esetén egyenlőre a  2010. évi  normatív támogatás mértékével  számoltunk -  mint  fejezettől 
átvett  pénzeszköz  -,  mivel  pályázati  rendszerben  juthat  hozzá  az  intézmény  ezen 
szakfeladatok forrásaihoz, de azok eredménye és a támogatás összege még nem ismert.

Az  Intézmény  2011.  évi  költségvetéssel  kapcsolatos  többletigényét  az  előterjesztéshez 
mellékeljük.
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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.

2010. 
ktgv. 14.236 3.816 2.674 20.726 100 11.817 7.752 627

2011. 
konc.

15.267 4.040 2.674 21.981 100 11.771 7.673 1.455

Vált. +1.031 +224 0 +1.255 0 -46 -79 +828

Az egyes előirányzatok változásának okai:
• személyi juttatás: növekedést a soros lépések és személyi változások hatása, valamint 

a GYES-ről visszatérő dolgozó magasabb bére eredményezi;
• munkaadót terhelő járulékok: a személyi juttatás növekedés hatása.

Az Intézmény összkiadás szintje 1.255 e/Ft-tal emelkedett, az önkormányzati támogatás 828 
e/Ft-os emelkedést mutat a koncepció szintjén.

Az  Intézmény  2011.  évi  költségvetéssel  kapcsolatos  többletigényét  az  előterjesztéshez 
mellékeljük.

A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület költségvetéssel  kapcsolatos  igényeit  az 
előterjesztéshez csatoljuk.

Összegezve az eddigieket a következőket mondhatjuk el az előttünk álló 2011. évről:

Ahogy azt korábban említettük egyeztetést folyatattunk az egyes intézményvezetőkkel a 2011. 
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 csökkennek, ill. mértékük bizonytalan,
• Önkormányzati tartalékokkal nem rendelkezünk,
• Hitelfelvételi lehetőségünk korlátozott,
• A vállalt kötelezettségeinket teljesíteni kell.

A  normatív  állami  hozzájárulások  –  ismételten  hangsúlyozzuk  –  a  költségvetési 
törvénytervezetben foglaltak szerint számítva – 254.929 e/Ft-tal szerepelnek a koncepcióban.
A 2008. év végén kirobbant gazdasági válság 2010. évi hatásai a helyi adók tekintetében a 
továbbra is éreztetik hatásukat, emiatt saját bevételeink tervezésénél igen óvatosan lehet csak 
prognosztizálni azok mértékét.
Mivel az Önkormányzat költségvetésének bevételi  oldalán változás várható a költségvetési 
törvény elfogadását követően is,  fontosnak tartjuk egyrészt a kiadási  oldal felülvizsgálatát, 
másrészt további bevételi lehetőségek feltárását.
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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 
hatékony „fűnyíró elven” csökkenteni a költségvetéseket.  

A Társulási  intézmények  esetében  a  koncepcióban  szereplő  331.987  e/Ft  önkormányzati 
támogatás  összegét  csökkenteni  kell,  ekkora  mértékű  támogatás  nem  finanszírozható, 
figyelembe  véve  azt  a  tényt,  hogy  a  2010.  évi  tervezett  321.976  e/Ft  önkormányzati 
támogatásból  24.219  e/Ft  került  zárolásra  –  281/2010.  sz.  határozat.  Az Önkormányzat 
működőképességének fenntartása érdekében szükséges e tekintetben döntést hoznia a 
Képviselő-testületnek!

A 2011.  évi  koncepcióban a  Pannon Kapu Kulturális  Egyesület  (közművelődési  feladatok 
ellátása) támogatását a 2010. évhez képes infláció mértékével (4,8 %) 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, külön pályázati  alapot nem szerepeltettünk, erre 
vonatkozóan a Képviselő-testületnek állást kell foglalni. Jelentős a korábbi években hozott 
döntések  alapján  a  pályázati  támogatásokhoz  nyújtott  önrész  mértéke,  szerepeltettünk  a 
tartalékban egyenlőre 20.000 e/Ft  a  Gotthárd  Therm Kft.  működési  támogatására  -  ennek 
mértékéről és jogcíméről is a Testületnek dönteni kell.

A költségvetési  koncepcióban szereplő 843.833 e/Ft hiányt mindenképpen csökkenteni 
kell! 
A  hiány  összegéből  felhalmozási  hiány:  318.395  e/Ft,  amelyhez  felhalmozási  forrás 
megteremtése lenne szükséges. Sajnos felhalmozási bevételként mindössze 168.401 e/Ft-ot 
tudtunk egyenlőre szerepeltetni a költségvetésben. Problémát jelent a pályázatok önerejének a 
finanszírozása  is,  ezekre  ugyanis  –  ellentétben  a  támogatási  részre  –  rendkívül  nehéz 
hitelforrásokat igénybe venni.
A hiányunkból a működési hiány 525.438 e/Ft, melyből a 2010. évi hiány 275.000 e/Ft, ebből 
a működési hiányunk 151.000 e/Ft, a Gotthárd Therm Kft.-nek nyújtott kölcsön összege miatti 
hiány 124.000 e/Ft. Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a kölcsön összegéből a 
2011.- évben esedékes 31.939 e/Ft megtérülését bevételi oldalon a 2011. évi koncepcióban 
szerepeltettük, mivel a kölcsön lejárata 2011. március 31. 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) 2011. évi kiadásai 5.844 e/Ft-
tal  (önrész  és  támogatás),  mivel  a  támogatás  megtérülése  csak  2011.-ben  várható 
(megjegyezzük, hogy felhalmozási oldalon is jelentkezik 24.721 e/Ft ezen a jogcímen).

Pozitívumként kell  megjegyeznünk, hogy az Arany János Általános Iskola villamoshálózat 
felújítás  hitelén  kívül  –  természetesen  a  folyószámlahitellel  számolva  –  hitellel  az 
önkormányzat nem rendelkezik. 
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Nem  szabad  azonban  figyelmen  kívül  hagyni  a  kezességvállalások  miatti  esetlegesen 
felmerülő fizetési kötelezettségeket! A céltartalékban szerepeltettünk az Gotthárd Therm Kft. 
által kibocsátott kötvényhez kezességvállalásként teljesítendő összeget, ami 216.000 e/Ft-ot 
jelent.

Az előző évekhez hasonlóan rendkívül kritikus lesz a 2011. év is!

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  2011  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  2011.  évi 
költségvetési törvény elfogadása után kerül sor. 
A 2011.  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  2011.  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 felkéri  az intézményvezetőket, 
hogy  a  2011.  évi  költségvetési  koncepcióban  szereplő  kiadásaik  csökkentésére  tegyenek 
javaslatot. 
A Képviselő-testület  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által 
fenntartott  szentgotthárdi  alapítású intézmények esetében 2011. évre legfeljebb ….…. e/Ft 
támogatást tud biztosítani. A Képviselő-testület felkéri az érintett Intézményvezetőket, hogy 
költségcsökkentési javaslataikat erre tekintettel tegyék meg.

VAGY 

b.b.)  A Képviselő-testület  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  által  fenntartott,  ill.  az 
Önkormányzat  által  finanszírozott  intézmények  tekintetében  a  következő  maximális 
finanszírozási  összegeket  tudja  biztosítani  /  vagy kiadás  csökkentést  határoz  meg,  egyben 
felkéri  az  egyes  intézményvezetőket,  hogy  ebben  az  esetben  a  feladatellátás  lehetséges 
módjaira alternatív megoldásokat dolgozzanak ki:
III. Béla Szakképző Iskola .......... e/Ft
Rendelőintézet ……… e/Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár: …. e/Ft
Polgármesteri Hivatal: ……….. e/Ft
SZKOI e/Ft
SZEOB  ……… e/Ft
Városi Gondozási Központ…… e/Ft
Családsegítő és Gyermekj. Sz… e/Ft

c.)  A Képviselő-testület  2011.évi  költségvetésben  támogatást  az  önkormányzati  bevételek 
jelentős elmaradása miatt kizárólag:
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 a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  részére  …..  e/Ft-ot  a  kulturális  feladatok 
ellátására,
- ……
biztosít.

d.)  A Képviselő-testület  2011.évi  költségvetésben  a  tartalék  előirányzatban  a  következő 
módosításokat rendeli el átvezetni:…….

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, 2011.december 7.

Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Mellékletek:

A SZOI kérelme címpótlék adományozására

A SZOI Igazgatója a mellékelt kérelemmel fordult a fenntartó felé.
 
Az intézmény 2009. decemberében nyugállományba vonult pedagógusa főtanácsosi címmel 
rendelkezett,  ami  így „felszabadult”  vagyis  újra  kiadható.  2010-ben  további  3  cím -  egy 
főtanácsosi  és  kettő  tanácsosi  cím -  szabadult  fel  nyugdíjba  vonulás  miatt az 
intézményben. Az így felszabaduló főtanácsosi  címet  és a vele járó juttatást  az intézmény 
Igazgatója azoknak a pedagógusoknak szeretné adományozni, akik az Igazgató szerint több 
évtizede lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai munkát végeznek az intézményben. 

A tanácsosi címet viselő ezért 10.000,- Ft/hó, a főtanácsosi címet viselő 20.000,- Ft/hó 
juttatással jár. A cím adományozásáról a Kjt. (1992. évi XXXIII. Tv.) 39.§. (3) bekezdése 
rendelkezik, az alábbiak szerint:
„A  munkáltató  tartósan  magas  színvonalú  munkavégzés  vagy  kiemelkedő 
munkateljesítmény esetén
a)  a  "B",  "C"  vagy  "D"  fizetési  osztályba besorolt  közalkalmazottnak  munkatársi,  illetve  
főmunkatársi,
b)  az "E", "F", "G", "H", "I" vagy "J" fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak  
tanácsosi, illetve főtanácsosi címet adományozhat.”

A SZOI igazgatója legutóbb 2010. januárjában fordult hasonló kérelemmel a fenntartó felé. 
Akkor,  a  szentgotthárdi  Képviselő-testület  16/2010.  számú  határozatában  megfogalmazott 
javaslatát  elfogadva  a  fenntartó  Kistérségi  Társulás  a  2/2010.  számú  határozatában  arról 
rendelkezett,  hogy  a  benyújtott  kérelmet  nem  hagyja  jóvá,  ugyanakkor  a  kérelem 
jóváhagyására a következő év (ek) költségvetési koncepciójának tárgyalásakor újra visszatér, 
amennyiben azt az Igazgató kezdeményezi.

Szintén  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  155/2008.  számú 
határozatát  hagyta  jóvá  a  fenntartó  Kistérségi  Társulási  Tanács  akkor,  amikor  a  44/2008. 
számú  határozatával  a  közalkalmazottak  részére  adományozható  tanácsosi,  főtanácsosi, 
munkatársi, főmunkatársi címek adományozásának egységes elveit szabályozta. Ez alapján új 
címet csak a fenntartóval előzetesen, az éves költségvetés tervezésekor egyeztetve, az éves 
költségvetés elfogadását követően adományozhat a munkáltató.  Az új címek költségeit 
úgy kell  megigényelni  és  megtervezni,  hogy a  címet  csak  a  tárgyévre  szóló  költségvetés 
elfogadását követően lehet adományozni - tehát a költségei is csak innen merülnek fel. Ha év 
közben a címmel rendelkezőnek megszűnik a jogviszonya, vagy a részére adományozott 
cím visszavonásra kerül,  a cím és annak összege nem marad az intézménynél, azt nem 
lehet másnak adományozni. Ha a jogviszony év közbeni megszűnése előre látható már a 
költségvetés  tervezésénél  (pl.  nyugdíjazás),  az  igényeket  ez  alapján  kell  az  intézménynek 
megadnia, azaz csak annyi időre kiszámítva a költségeit, amennyi ideig az érintett jogviszonya 
fennáll.
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Bár a  munkáltató  joga a  cím adományozása,  a fenntartónak nem kötelessége kifizetni:  ha 
előfordulna, hogy egyeztetés és igénylés nélkül adományoz címet a munkáltató, akkor annak 
pénzügyi vonzatát az intézménynek kellene kigazdálkodnia. Itt azonban nem erről van szó, 
hiszen az Igazgató kéri a fenntartó jóváhagyását.

A címpótlékok-  2  főtanácsosi,  2  tanácsosi  -  összege  összesen  914.400,-  Ft  (720,-e/Ft 
+194,4,- e/Ft) / év kiadást jelentene az intézmény számára. A fenntartó feladata annak 
eldöntése, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetében – amikor az alapvető személyi kiadások 
biztosítása  csak  hitelfelvételekkel  biztosítható  –  olyan  további  kiadásokra,  mint  a 
címpótlék biztosítására, a 2011. évben biztosít-e fedezetet.
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Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630

E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu
URL: http://www.vmg-sztg.sulinet.hu

Iktatószám: 100/2010 Tárgy: Kérelem címpótlék adományázásához

Szentgotthárd Város Képviselőtestülete 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Képviselőtestület! 

Intézményünkben a korábbi években megítélt, kollégáknak adható címek közül 2009-ben egy 
főtanácsosi, 2010-ben egy főtanácsosi és kettő tanácsosi cím szabadult fel nyugdíjba vonulás 
miatt. A két főtanácsosi címet Horváth Mária és Zleovszky- Mayer Julianna, a két tanácsosi 
címet Balla Margit és Jandrasits Józsefné számára szeretnénk kérelmezni 2011. január 1-től.

Indoklás:

Horváth  Mária  matematika-fizika  szakos  tanár,  aki  több  éves  tapasztalattal  vezeti  a 
matematika munkaközösséget, az iskola mérési vezetője és a minőségbiztosítási csoport tagja. 
Lelkiismeretes  szakmai  munkáját  igazolják  a  tanulmányi  versenyeken  sikeresen  szereplő 
tanítványok.
Zleovszky-Mayer  Julianna  tanárnő  1984  óta  dolgozik  művészetoktatási  intézményben,  az 
intézményösszevonásig a zeneiskola igazgatóhelyettese volt. 1986 óta folyamatosan a szolfézs 
tanszak  vezetője,  a  zeneiskola  minőségbiztosítási  csoportjának  vezetője.  Hosszú  távú 
színvonalas pedagógiai  munkájával  és kulturális  értékteremtő szerepvállalásával  rengeteget 
tesz az intézményért.
Balla Margit 1982 óta intézményünk eltérő tantervű tagozatának gyógypedagógusa. Munkáját 
szakmai  igényesség  jellemzi.  Önmagát  folyamatosan  továbbképzi.  Óráit  oldott  légkör 
jellemzi, mely lehetőséget ad a sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő 
bánásmódra. A tantestület szakmai munkájának mindig aktív részese. 
Jandrasits  Józsefné  matematika-orosz  szakos  pedagógus,  aki  éveken  át  vezette  az 
osztályfőnöki munkaközösséget, jelenleg az iskolavezetést segítő helyettesi feladatokat látja 
el,  és tagja  a minőségbiztosítási  csoportnak. Lelkiismeretes szakmai munkáját  igazolják a 
tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő tanítványok.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a kérelmet támogatni szíveskedjék.

Szentgotthárd, 2010. december 2.

Tisztelettel:

  

Pénzes Tibor
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    igazgató

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 
teljesülése, felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.évi  III.  tv.  (továbbiakban: 
Szoc.tv.) 92.§.(3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, 
illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan 
rászorult  személyek  részére  biztosítandó  szolgáltatási  feladatok  meghatározása  érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. 
Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szol
gáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. 
A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és 
aktualizálja.

E tekintetben tehát most egy jóval szűkebb tartalmú koncepció felülvizsgálat készült, hiszen 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a fenntartója a Városi Gondozá
si Központnak, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, amely intézmények 
szolgáltatásaival valósítják meg a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat a kistérség tekin
tetében, a társulás keretében: családsegítést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segít
ségnyújtást, támogató szolgáltatást, közösségi pszichiátria szolgáltatást, gyermekjóléti szolgál
tatást. A Városi Gondozási Központ mindössze két  szolgáltatást nyújt a Társulás keretein kí
vül, az étkeztetést és a nappali ellátást.

A Szoc.tv. szerint a koncepció tartalmazza különösen: 
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosítá
sáról, 
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmű
ködés kereteit, 
d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszi
chiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási for
mák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei 
önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszked
nie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társu
lás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. 

A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően vélemé
nyezteti az intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá a települési ön
kormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével. A koncepció végleges 
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változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint 
figyelembe veszi. 
A települési önkormányzatok és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei önkor
mányzat előzetesen véleményezi. 
Amennyiben a települési önkormányzat, a társulás által készített szolgáltatástervezési koncep
ció tervezete nincs összhangban a megyei koncepcióval, egyeztetést kell tartani a tervek közös 
irányainak meghatározásáról. 

Az aktuális felülvizsgálatot elvégeztük, az erről szóló összeállítás az előterjesztés mellékletét 
képezi.

A felülvizsgálat  anyagát  véleményeztettük  a  Városi  Gondozási  Központtal,  a  Szlovén,  a 
Német  és  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzattal,  a  beérkezett  vélemények  szintén  az 
előterjesztés mellékletét képezik. 

A  Városi  Gondozási  Központ  vezetője  véleményezésében  hangsúlyozta  az  étkeztetés 
vonatkozásában a  hétvégén és  ünnepnapokon történő  igénybevétellel  kapcsolatos  felmérés 
elkészítésének szükségességét. Továbbá kezdeményezi az intézményvezető az étkeztetés és a 
nappali  ellátás  tárgyi  eszközeinek  pótlását,  cseréjét  amennyiben  pályázati  forrás  nem  áll 
rendelkezésre, a fokozatosság elve alapján önkormányzati forrás bevonásával.  

A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát 2010.december 6-án megtárgyalta 
a  helyi  szociális  kerekasztal  is,  az  erről  készült  jegyzőkönyv  szintén  az  előterjesztés 
mellékletében  olvasható.  A kerekasztal  ülésén  elhangzottak  alapján,  az  idősotthoni  ellátás 
Szentgotthárdon illetve a kistérségben történő megszervezésére külön határozati javaslatban 
történő megfogalmazással  is  fel  kívánjuk hívni  Vas Megye Önkormányzatának  figyelmét. 
Amennyiben erre sort kerítünk, akkor annak azért célszerű hogy  tudatában legyünk, hogy ezt 
az ellátást önkormányzati szinten nem kell felvállalnunk és pénzügyi források hiányában ezt 
nem is tudjuk megtenni, és nem is tartozik ez Szentgotthárd szociális szolgáltatásszervezése 
körébe. 

A  felülvizsgálati  anyagot  megküldtük  a  megyei  szociális  kerekasztal,  a  megyei 
önkormányzat részére is. 

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális  szolgáltatástervezési  koncepció  felülvizsgálati  anyagának  összeállításakor  még 
nem volt ismert önkormányzatunk 2011.évi finanszírozási helyzete, azonban a körvonalazódó 
költségvetési koncepció szerint jelentős költségvetési hiánnyal kell szembenéznünk 2011-ben. 
Kedvezőtlen finanszírozási feltételek körvonalazódnak a készülő költségvetési törvényben is a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 
Ez  előrevetíti  azt,  hogy valószínűsíthetően  ennek az  ellátási  szolgáltatásnak  a  leépítésére, 
megszüntetésére  kell  felkészülni.  (2010.évi  térítési  díj  bevétellel  és  2010.évre  szóló 
finanszírozási  szerződésben  biztosított  összeggel  számolva:  6.092  e/Ft  önkormányzati 
támogatási igény, ebből 3.613 e/Ft Szentgotthárd- 2.479 e/Ft a települések oldalán jelentkező 
többletfinanszírozási  igény).    Igaz  a  jelenlegi  felülvizsgálat  a  csak  Szentgotthárd 
közigazgatási területén nyújtott ellátásokat vizsgálja, de rövid időn belül, át kell tekinteni a 
kistérség irányába nyújtott szolgáltatásokat is, azok fenntarthatóságát, és ezt a döntést majd ott 
kell meghozni.

164

164



Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1./  az  önkormányzat  szociális  szolgáltatástervezési  koncepciója  felülvizsgálati  anyagát 
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

2./  felkéri  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulást,  hogy  a  Városi 
Gondozási  Központ  Szentgotthárd,  Arany  J.u.1.szám  alatti  épülete  akadálymentesítésének 
megvalósulását  követően  kezdeményezze  az  ott  működő  személyes  gondoskodást  nyújtó 
szociális ellátások: étkeztetés, nappali ellátás- idősek klubja, házi segítségnyújtás  határozott 
idejű  működési  engedélyének,  határozatlan  időtartamra  történő  kiadását  a  működést 
engedélyező szervtől.
Határidő: 2010. december 30.
Felelős: Kistérségi Társulás munkaszervezete 

3./  felkéri  a  Városi  Gondozási  Központot,  hogy készítsen  felmérést a  szociális  étkeztetés 
szolgáltatás  vonatkozásában  arról,  hogy  Szentgotthárd  városrészein  hétvégén  és 
ünnepnapokon  igénylik-e  a  szolgáltatást,  továbbá  meg  kell  vizsgálni,  ennek  milyen 
költségvetési kihatásai vannak.
Határidő: 2011.április 30. 
Felelős: Fábián Béláné intézményvezető

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Kistérségi Társulás munkaszervezete 

4./  kezdeményezi,  hogy elsősorban  pályázati  forrás igénybevételével  meg kell  valósítani  a 
szociális  személyes  gondoskodást  nyújtó  alapellátásokat  magába  foglaló  szolgáltatások, 
kiemelten:  szociális  étkezés,  Idősek  Klubja napi  működését  biztosító tárgyi  eszközök 
pótlását,  cseréjét.  Amennyiben  pályázati  forrás  nem  rendelhető  ezen  célkitűzéshez,  a 
fokozatosság  elve  alapján  önkormányzati  forrás  bevonásával  kell  megvalósítani  a  napi 
működést szolgáló tárgyi eszközök pótlását, cseréjét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fábián Béláné Intézményvezető

Kistérségi Társulás munkaszervezete

5./ szükségesnek tartja, hogy az önkormányzati költségvetés tervezésénél át kell tekinteni a 
Városi Gondozási Központ keretében megvalósított idősek nappali ellátása állami normatíván 
felüli önkormányzati támogatási igényét. 
Határidő: 2011.évi önkormányzati költségvetés tervezése
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

Fábián Béláné intézményvezető
Kistérségi Társulás munkaszervezete

6./ 
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a./   kezdeményezi, hogy Vas Megye Önkormányzata megyei szociális  szolgáltatástervezési 
koncepciójába  vegye  fel  a  Szentgotthárdon,  kistérségében,  illetve  térségében  idősotthoni 
ellátás megvalósításának lehetőségét.
Határidő: a határozat közlésére azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

b./  felkéri  Szentgotthárd Város  Polgármesterét,  hogy a  Vas Megyei Önkormányzat  ellátási 
körébe tartozó idősotthoni ellátás Szentgotthárdon, kistérségében, illetve térségében történő 
megvalósításának  érdekében  folytasson  tárgyalásokat  a  Vas  Megyei  Közgyűlés  illetékes 
képviselőivel.  Tekintettel  arra,  hogy  Szentgotthárdon  és  térségében  meghatározó  a 
kisebbségekhez  tartozó  lakosok  ellátása  is,  ezért  a  kisebbségek  és  az  érintett  települések 
polgármestereinek bevonásával képviselje az idősotthoni ellátás kialakításának kérdését.
Határidő: azonnal, illv. folyamatos, beszámolásra a két ülés közt végzett munkáról szóló 

beszámoló keretében
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2010. november 2.

                     :                               Huszár Gábor
                                                     Polgármester

Ellenjegyzem
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21 Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 

2008-as koncepció felülvizsgálatot követően

-  2008.  novemberi  ülésén  tárgyalta  a  Képviselő-testület  az  önkormányzat  szociális 
szolgáltatástervezési  koncepciójának  felülvizsgálatát.  Akkor  a felülvizsgálat  során  az 
elmúlt  évekhez  képest  olyan  áttekintést  végeztünk,  amely  kiemelten  a  szociális 
ellátórendszerben  meglévő  problémás  pontokra  koncentrált,  hiszen  alapvető  feladat  volt 
többek  között  a  szociális  ellátórendszerünk  stabilitásának,  egyáltalán  fenntartásának 
megőrzése, a folyamatos működés biztosítása. Ennek értelmében az akkori Képviselő-testület 
272/2008.számú  határozatával  a  kritikus  területeken  iránymutató  döntéseket  hozott,  a 
következő prioritásokat határozta meg:

- A személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  ideiglenes  működési  engedélye  helyett 
végleges működési engedélyek megszerzése valósuljon meg

- A kötelező szociális alapszolgáltatások működőképességét fenn kell tartani.
- Szentgotthárd  város  közigazgatási  területére  szóló  személyes  gondoskodást  nyújtó 

szakosított ellátáshoz - az idősek átmeneti elhelyezését nyújtó gondozóházi ellátáshoz- 
a  jövőben  a  városnak  saját  pénzügyi  forrásaiból  nem  áll  módjában  az  állami 
költségvetésben biztosított normatíván felül finanszírozást biztosítani.

- Át kellett tekinteni továbbá a kistérségben működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
további  működtetésének  lehetőségét.  Ennek  végrehajtásaként  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 70/2008. számú határozatával 20 új 
jelzőkészülék beüzemeléséről és kiosztásáról rendelkezett, továbbá ennek kapcsán a működési 
engedély módosításáról.

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete, mint az alapító okirat szerinti 
alapító  a  Városi  Gondozási  Központ  keretében  működő  nappali  ellátás-  Idősek  Klubja 
vonatkozásában kezdeményezte Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási  Tanácsánál,  hogy ezen  ellátás  működési  engedélye 70 ellátottról  60 ellátottra 
kerüljön  módosításra,  azzal,  hogy a  működési  engedély  módosítás  2008.  december  31-ig 
valósuljon meg. A Társulási Tanács 75/2008.számú határozatával döntött az ellátotti létszám 
csökkentéséről,  valamint  arról,  hogy az  Idősek  Klubja  működési  engedélyében az  ellátási 
napok száma 6 napról 7 napra módosuljon. 
-  Ehhez kapcsolódóan Intézményi szinten  meg kellett  vizsgálni a szakmai,  alkalmazotti 
létszám alakulását;  a határozott  idejű közalkalmazotti  jogviszonyok esetén erre tekintettel 
kellett lenni.
A Társulási  Tanács  decemberi  ülésén  78/2008.számú  határozatával  a  Városi  Gondozási 
Központban az engedélyezett  álláshelyek számát 41 főről 2009.január 1-től  40 főre, 2009. 
július 1-től 40 főről 33 főre módosította.  Továbbá ugyanezen határozatával módosította az 
Idősek  Klubja,  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  szakmai  programját,  az  Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
-  A szociális  koncepció  felülvizsgálatáról  szóló  határozat  állást  foglalt  abban  is,  hogy 
elsősorban  pályázati  forrás  igénybevételével kell  megvalósítani a  szociális  személyes 
gondoskodást nyújtó alapellátásokat magába foglaló épület akadálymentesítését.
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-  A Társulási  Tanács  44/2009.számú  határozata  szerint  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  a  NYDOP-2009-5.1.1./C  kódszámú  az  Egyenlő  esélyű 
hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (akadálymentesítés)  című  pályázati  kiírás  keretében 
pályázatot  nyújtott  be  a  Városi  Gondozási  Központ  épületének  komplex 
akadálymentesítésére. A pályázat önerejét max. 2.647.000,- Ft összegben, továbbá a projekt-
előkészítés és megvalósítás kapcsolódó költségeit  Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  biztosította  úgy, hogy a pályázattal  kapcsolatban felmerült  valamennyi 
költséget Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosította a Társulás számára.

-  A 2008-as koncepció felülvizsgálat  körében hozott  döntések között  meghatározó volt a 
gondozóházi ellátás jövőjének kérdése. 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselőtestülete,  mint  az  alapító  okirat  szerinti 
alapító megszűntette a Városi Gondozási Központ keretein belül működő, idősek átmeneti 
elhelyezését  nyújtó,  gondozóházi  ellátást,  az  akkor  ellátottakra  tekintettel  lépcsőzetes 
rendszerben  2009.  június  30-i  határidővel.  Az  intézményvezető  a  határozat  elfogadásának 
napjától  nem vehetett  fel  új  ellátottakat.  Az ellátást  igénybevevők,  ellátotti  jogviszonyban 
állók  elhelyezéséről  gondoskodni  kellett.  A  megszűntetés  kapcsán  át  kellett  tekinteni  a 
szakmai,  alkalmazotti  létszám alakulását;  a  határozott  idejű  közalkalmazotti  jogviszonyok 
esetén tekintettel kellett lenni az ellátás megszűntetése miatt megszűnő munkahelyekre is. A 
fenntartó 76/2008.számú határozatában tartalmilag ugyanez volt. Az engedélyezett álláshelyek 
számáról az előbbiek szerint tehát a 78/2008.számú Társulási Tanácsi határozatában döntött a 
fenntartó. A gondozóházi ellátás megszűntetésével kapcsolatos beszámolót a Társulási Tanács 
2009. július 2-i ülésén megismerte.

A  272/2008.számú  Képviselő-testületi  határozat  szerint  az  idősek  átmeneti  elhelyezését 
nyújtó, gondozóházi ellátás megszűntetésére tekintettel a felszabaduló épületet hasznosítani 
kell. Az elmúlt időszakban erre a témára több ízben visszatért a Képviselő-testület.

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2009.számú határo
zatával  a Szentgotthárd, Arany J.  u.  3.  szám alatti  volt  Gondozóház épületében és a 
szentgotthárdi 1094. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területen nyugdíjasok  il
letve egészségükben korlátozott személyek részére a maximális, a területre érvényes jogsza
bályok figyelembe vételével elhelyezhető kis hasznos alapterületű szociális bérlakások ta
nulmánytervezését rendelte el azzal, hogy a megvalósítás érdekében folyamatos pályázati 
lehetőségeket kell keresni és a tervezésnél a szakaszos kivitelezés lehetőségét figyelembe 
kell venni.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a  tanulmánytervek  elkészítéséig  végezzen  felmérést  arról,  hogy a  területen  felépülő 
lakások esetén előzetesen hány igénylő jelentkezésével lehet számolni. 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Városi  Gondozási  Központ 
nyugdíjas  lakásokkal  való  bővítésének  igényfelmérése”  című  beszámolót  elfogadta 
207/2009.számú  határozatával.  Egyúttal  elrendelte  a 166/2009.  határozatának  megfelelő 
tanulmánytervek  elkészítését,  a  megvalósításra  kerülő  tervet  a  tanulmánytervek  közüli 
kiválasztással.
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Ezt követően Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. novemberi 
ülésén  a  volt  Gondozóház  területére  tervezett,  nyugdíjasok  számára  építendő  lakásokat 
tartalmazó  tanulmányterv  két  változatából  egyik  mellett  sem  döntött,  újabb  változatok 
készítését  rendelte el,  ehhez egy tervezői koncepció leírását kellett  a képviselő-testület  elé 
terjeszteni.

A Képviselő-testület 30/2010.számú határozatával az új tervezési koncepció alapján elrendelte 
a  Szentgotthárd,  Arany J.  u.  3.  szám alatt  ingatlanon –  a  volt  Gondozóház  területén  –  a 
területen  álló  épület  elbontása  után  legalább  8  önkormányzati  tulajdonú,  idős  korú 
nyugdíjasok részére kiutalható kisméretű, teljesen akadálymentesített szociális bérlakásokat 
magába foglaló épület/épületek tanulmánytervének elkészítését.  Az épületet/épületeket  úgy 
kellett  megtervezni,  hogy  abban/azokban  –  elsősorban  a  tetőtérben  -  a  későbbiekben  a 
Gondozási  Központ  mint  intézmény valamennyi  szolgáltatásának biztosításához  szükséges 
helyiségigények  is  kielégíthetők  legyenek.  A  tanulmánytervnek  min.  kétféle  megoldási 
javaslatot  kellett  felvázolni,  a  megvalósítás  költségigényei  bemutatásával.  A  Képviselő-
testület  az  új  tervezési  koncepció  tanulmánytervének  elkészítéséhez  szükséges  780  e/Ft 
tervezési költséget a 2010 évi tervezési keret terhére biztosította.

-  A  volt  gondozóház  épülete  hasznosításának  kérdésében a  Képviselő-testület  2010. 
szeptemberi ülésén 221/2010.számú határozatával úgy döntött, hogy a Szentgotthárd, Arany 
János u. 3. szám alatt, az 1094 hrsz-ú ingatlanon a tervezett, „idős korú nyugdíjasok részére 
kiutalható, kisméretű szociális bérlakásokat” tartalmazó, az Előterjesztés melléklete szerinti 
két  változatból  a I-es  jelű  változatot  fogadja el.  A kiválasztott  épület  engedélyezési  tervét 
legkorábban akkor lehet elkészíteni, ha a 2011. évre készítendő költségvetésben biztosítandó 
tervezési keret erre fedezetet biztosít. 

22 Szentgotthárd város demográfiai adatai

Összehasonlítva az alábbi 1.sz. és 2.sz. táblázat adatait, mint a  2009. és 2010.  évi adatokat, 
csökkenést  tapasztalunk  a  lakosságszám  tekintetében.  Míg  2008-ban  8898  volt  a 
lakosságszám, addig 2009. évben 8891, 2010. év január 1-i állapot már csak 8836 főt mutat. 
Azonban megfigyelhető, hogy egyes korosztályoknál emelkedés volt pl. a 71 év felettieknél 
2009-ben  870 fő volt, 2010 évben 941 főre emelkedett, emelkedés tapasztalható még az 
61-70 és az 55-60 éves korosztály esetében.  Ez azt jelenti,  hogy  a város lakossága egyre 
jobban  az  idősebb  korosztályból  tevődik  össze.  Ezt  igazolja  az  is,  hogy  a  19-54  éves 
korosztály esetében már jelentkezik a csökkenés 4673 főről 4509 főre, ugyan ez a csökkenő 
tendencia figyelhető meg a többi korcsoport esetében is, kivétel a 6-14 éves korosztály, 
ahol némi emelkedést láthatunk 668-ről 686 főre emelkedett a számuk. Ugyanakkor szinte 
nincs változás a városrészek lakosság száma tekintetében.
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1.sz. táblázat

Városrész 0-5 6-14 15-18 19-54 55-60 61-70 71-től Összesen
Szentgotthárd 205 284 156 2425 524 596 535 4725
Farkasfa 12 26 8 149 30 23 48 296
Jakabháza 3 5 4 35 10 10 11 78
Máriaújfalu 19 28 19 212 30 37 44 389
Rábafüzes 23 35 12 196 44 39 36 385
Rábakethely 124 181 90 929 138 137 92 1691
Rábatótfalu 31 74 48 479 80 78 65 855
Zsida+Zsidahegy 29 35 24 248 50 47 39 472
Összesen 446 668 361 4673 906 967 870 8891

Lakosság száma 2009. január 1.
korcsoport

2.sz. táblázat

Városrész 0-5 6-14 15-18 19-54 55-60 61-70 71-től Összesen
Szentgotthárd 182 299 132 2411 562 638 571 4795
Farkasfa 10 34 9 143 22 27 50 295
Jakabháza 4 5 4 31 9 6 13 72
Máriaújfalu 18 19 21 193 36 35 49 371
Rábafüzes 16 37 15 183 48 39 38 376
Rábakethely 108 182 88 851 146 144 102 1621
Rábatótfalu 23 75 46 449 74 87 75 829
Zsida 26 35 26 248 55 44 43 477
Összesen 387 686 341 4509 952 1020 941 8836

Lakosság száma 2010. január 1.
korcsoport

23 Az egyes ellátotti csoportok

A Szoc.tv.  szerint  az  egyes  ellátotti  csoportokat  is  be  kell  mutatni  a  szociáliskoncepció 
készítése ill. felülvizsgálata során.

A  szentgotthárdi  Rendelőintézet  az  alábbi  statisztikai  adatokat  bocsátotta 
rendelkezésünkre,  a  szentgotthárdi  kistérségre  vonatkozóan,  csak szentgotthárdi  adatuk 
nincs.  

      Pszichiátriai gondozottak 2008-ban: 870 fő, 
                                               2009-ben: 844 fő 
 
      Addiktológiai gondozottak 2008-ban: 70 fő
                                                  2009-ben: 63 fő
 

A Rendelőintézet  fogyatékosokról adattal nem rendelkezik.

A Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli  Regionális  Igazgatóság Családtámogatási  és 
Szociális  Ellátási  Irodájától  Vas  megyében  fogyatékossági  támogatásban  részesült 
személyek  számát  sikerült  megkapnunk,  elektronikus  adatbázisuk  nem  alkalmas  arra, 
hogy a megyei adatokból a csak Szentgotthárdon élő fogyatékosok számát elkülönítsék.

3.sz.táblázat
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Év Fogyatékossági támogatásban részesülők 
éves átlagban (fő)

2008. 2424
2009. 2435

2010. szeptember 2379

A KSH is csak megyei szintű adatokat gyűjt, így sajnos a fenti adatok elemzésre nem 
elegendőek.

24 Munkaerőpiaci helyzet 

A szociális koncepció 2008-as felülvizsgálatát követően olyan két év következett,  amely a 
gazdaság  mindenki  előtt  ismert  kedvezőtlen  alakulásával  a  szociálisan  rászorultak  számát 
tovább növelte,  viszont  az  is  tény,  hogy a  szociális  rendszerbe „várt”  beáramlás  mégsem 
következett be. 

Regisztrált álláskeresők száma
Szentgotthárdi kirendeltség
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2009. év január-februárjában tovább folytatódtak a térség munkaerőpiacán az előző év 
végén már mutatkozó kedvezőtlen tendenciák: további 10-10%-kal emelkedett a nyil
vántartott álláskeresők száma az előző hónaphoz képest, aminek következtében az év 
második hónapjában már közel 20%-kal több munkanélkülit regisztráltak, mint egy év
vel korábban. Áprilistól az előző évhez hasonlóan megkezdődött a szezonális kiáramlás, 
de lényegesen alacsonyabb szinten, mint az korábban jellemző volt.  2009-ben - az év 
vége kivételével,  amikor újabb lendületet vett a munkanélküliség – 850-950 fő között 
mozgott a regisztrált álláskeresők száma a kirendeltségen. 2009-ben havonta átlagosan 
900 munkanélküli szerepelt a kirendeltség nyilvántartásában, 40%-kal több mint az elő
ző évben (a többi térségben a Szentgotthárdinál még nagyobb ütemű bővülés történt). 
2010. év elején a regisztrált álláskeresők száma 1021 fő volt. Azóta hónapról hónapra 
csökken a munkanélküliség egészen májusig, onnantól pedig 740 fő körül stagnál egé
szen szeptember hónapig. 
A gazdaságban zajló negatív folyamatok a megye minden térségében szokatlanul magas 
munkanélküliséget idéztek elő 2009-ben, ami mára számottevően mérséklődött.
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Álláskeresők aránya (munkanélküliségi ráta)
kirendeltségenként

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Vasvár

Szombathely

Szentgotthárd

Sárvár

Kőszeg

Körmend

Celldömölk

%

2010. aug.

2009.aug.

2008.aug.

A Szentgotthárdi Kirendeltség vonzáskörzetében a gazdaságilag aktív népességnek 11%-
a álláskereső, amely az egy évvel korábbi szintnél közel 1,9%-ponttal alacsonyabb, ellen
ben a 2008 augusztusinál 2,2%-ponttal magasabb. 
A megyei átlagnál kisebb ütemű munkanélküliség bővülés következtében a kirendeltség 
relatív helyzete a többi kirendeltséghez képest nem változott jelentősen.
A munkanélküliek összetétele évek óta nem mutat jelentős változást. A regisztráltak túlnyomó 
többsége változatlanul a szakképzetlenek,  illetve a szakmunkások közül kerül ki. Ennek oka 
részben a gazdasági szerkezet már évek óta viszonylagos változatlan állapotában, illetőleg az 
alacsony iskolázottságuak elhelyezkedési nehézségében keresendő. 

A nemek szerinti összetétel  állandósága is megjeleníthető: a regisztráltak több mint 55%-a 
már hosszú ideje a férfiak közül kerül ki.
A tartós munkanélküliek számának alakulása 

 

Tartósan regisztrált álláskeresők száma
Szentgotthárdi kirendeltség
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A több mint egy éve állást keresők száma 2010 évben jelentősen nőtt, az évközi tendencia 
viszont nem változott. 2010. év második hónapjában 270 fő tartós munkanélkülit regisztráltak 
a kirendeltségen, az utóbbi hónapokban ez a szám 213 főre mérséklődött. A térségben minden 
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negyedik  munkanélküli  már  legalább  1  éve  szerepel  a  kirendeltség  nyilvántartásában.  A 
fiatalok  (25  évnél  fiatalabbak)  körében  ritkább,  míg  az  idősebbek  (50  évnél  idősebbek) 
körében gyakoribb a tartós munkanélküliség. A szakképzettséggel nem rendelkezők nagyobb 
arányban fordulnak elő a tartós munkanélküliek között, mint a szakképzettek.

A gazdasági válság munkaerő-piaci hatásainak mérséklésére irányuló főbb programok

A Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  kezdeményezésére  az  Országos  Foglalkoztatási 
Közalapítvány  (OFA)  az  átmeneti  gazdasági  visszaesés  foglalkoztatási  hatásainak 
mérséklésére, az érintett munkavállalók munkahelyének megőrzése, illetve foglalkoztatásuk 
fejlesztése, valamint a gazdasági visszaesésből fakadóan átmenetileg megszűnő álláshelyek 
számának a minimalizálása érdekében három támogatási programot indított:
1.  A foglalkoztatottság  megőrzésének  támogatására  a  gazdasági  visszaesés  következtében 
átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál.
2. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása 
más munkáltatónál.
3.  A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással  fenyegetett  munkavállalók munkába 
helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci- szolgáltatások támogatása. 

A  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  központi  munkaerőpiaci  programot  indított  a 
gazdasági  recesszió  következtében  keletkezett  átmeneti  foglalkoztatási  feszültségek 
enyhítésére. 
A program keretében azok a munkáltatók, amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági 
visszaesés  következtében  átmenetileg  nem  tudják  megtartani,  az  alábbi  támogatásokat 
igényelhetik:
- munkahelymegőrző bértámogatás
- munkahelymegőrzést célzó kereset-kiegészítés csökkentett munkaidejű foglalkoztatás esetén
- újra elhelyezkedést segítő bérköltség támogatás
- munkaerő-piaci szolgáltatás
- munkaerő-piaci képzés
- munkába járással összefüggő költségek támogatása.

25 Szentgotthárd város szociális ellátórendszerének struktúrája, helyzete, jellemzése, 

a feladat ellátási kötelezettség teljesítése

26 Az önkormányzati támogatások rendszere

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Jövedelmi és vagyoni feltételek fennállása esetén a települési  önkormányzat jegyzője 1 év 
időtartamra  állapítja  meg  a  gyermek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való 
jogosultságát. 
A rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  meghatározott  gyermekintézményi  térítési  díj 
kedvezményre,  évente  két  alkalommal  5800-5800,-Ft  összegű  (2009.  és  2010.  évben  is) 
pénzbeni támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes 
tanköny) jogosít.
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó új támogatási elem az óvodáztatási 
támogatás, mely annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a 
szülője részére állapítható meg, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, 
továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról,  és  akinek rendszeres gyer
mekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A pénzbeli támogatás folyósításának to
vábbi feltétele, hogy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve, ha mindkét 
szülő gyakorolja a szülői felügyeleti  jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyi
latkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 
Szentgotthárdon ezidáig egyetlen gyermek vonatkozásában került sor óvodáztatási támogatás 
megállapítására.
További  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatáshoz  kapcsolódó  támogatási  elem  a  nyári 
gyermekétkeztetés biztosítása. A települési önkormányzatok számára 2007. évtől kezdődően 
minden  évben  lehetősége  nyílt  kötött  felhasználású  állami  támogatásból  szociális  nyári 
gyermek  étkeztetés  megszervezésére.  A  nyári  gyermekétkeztetést  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  ezen  évtől  kezdődően  biztosította  a  rászoruló  és  azt  igénylő  gyermekek 
számára. 
Az  étkeztetés  az  Arany  János  Általános  Iskola  és  a  Széchenyi  István  Általános  Iskola 
főzőkonyhájáról  az  ELAMEN  ZRT.  közreműködésével  az  étel  ételhordóban  történő 
elszállításával történt. 
Nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma 2009. évben 56, 2010. évben 43 fő 
volt. 

Ápolási díj
Az  ápolási  díj  a  tartósan  gondozásra  szoruló  személy  otthoni  ápolását  ellátó  nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
A Szoc.tv. szerint alanyi jogon az a hozzátartozó jogosult az ápolási díj megállapítására, aki az 
önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló:

- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

2005.09.01-től  kezdődően  a  fokozott  ápolást  igénylő  súlyosan  fogyatékos  személy 
gondozását, ápolását végző személy kérelmére az önkormányzat  emelt összegű  ápolási díjat 
állapít  meg.  Ebben az esetben az önkormányzat a fokozott  ápolási igény fennállásáról az 
ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes regionális,  fővárosi szociális módszertani 
intézmény szakvéleménye alapján dönt.
Az  ápolt  egészségi  állapotának  megállapítása  orvosi  kérdés,  ezért  ennek  igazolására  a 
kérelmezőnek csatolni kell a háziorvos erre vonatkozó igazolását. A jogosultságot alapvetően 
a háziorvos szakvéleménye alapozza meg. A kevésbé szigorú jogosultsági feltételek mellett az 
ápolási díj szolgálati időnek számít és  korlátozott munkavégzésre is lehetőség van folyósítása 
mellett.  Így azok számára, akiknek a megélhetése veszélyeztetett  és keresik  élethelyzetük 
megoldását,  a rendelkezésre álló szűk segélyezési  kínálatból még ez a legvonzóbb ellátás, 
nemcsak igénybevételi feltételei és összege, hanem társadalmi státusza miatt is.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  3/2010.  (I.28.)  ÖKT. számú 
rendeletével  módosította  a  szociális  igazgatásról  és  egyes  szociális  ellátási  formák 
szabályairól  szóló  22/2003.  (IV.30.)  ÖKT rendelet  méltányossági  ápolási  díjra  vonatkozó 
rendelkezéseit. Arra való tekintettel, hogy az önkormányzatoknak a méltányossági ápolási díj 
szabályozása, működtetése nem kötelező feladata, 2010. március 1. hatállyal megszüntette a 
méltányossági ápolási díjat, mint szociális ellátást. A rendelet hatályba lépését követően ilyen 
ellátást  nem  lehet  kérelmezni  és  megállapítani. A rendelet  hatályba  lépését  megelőzően 
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megállapított  és  folyósított  méltányossági  ápolási  díjban  részesülők  esetében  átmeneti 
időszakot biztosított, a helyzetre való felkészülés érdekében. Ennek alapján a méltányossági 
alapon ápolási díjban részesülők  a jogosultsági feltételek fennállása esetén 2010. június 30-ig 
voltak jogosultak az ellátásra.  Néhány hónapos tapasztalat alapján elmondható, hogy a június 
30-ig méltányossági ápolási díjban részesülők nagy része alanyi jogon járó ápolási díjra, vagy 
aktív korúak ellátására vált jogosulttá. 

A mozgáskorlátozott személyeket megillető kedvezmények
A módosított  164/1995.  (XII.27.)  Kormány rendelet  alapján a  súlyosan  mozgáskorlátozott 
személyeket az alábbi közlekedési kedvezmények illetik meg:
- közlekedési támogatás
- személygépkocsi szerzési támogatás
- személygépkocsi átalakítási támogatás.
Ezen támogatási formák iránti kérelem a tárgyévben április 30-ig nyújtható be. A közlekedési 
támogatás összege 1997. óta változatlan, így  jelenleg is 7.000,-Ft az alapösszeg – inaktív, 
eltartottról  nem  gondoskodó  kérelmező  esetén.  Amennyiben  a  támogatást  igénylő 
munkaviszonyban  áll,  vagy  tanul  –  a  támogatási  összeg  24.500,-Ft.  Amennyiben  a 
mozgáskorlátozott személy kiskorú gyermek eltartásáról is gondoskodik, a támogatás összege: 
10.500,-Ft , illetve 28.000,-Ft.

Gondozási szükséglet vizsgálata
A Szoc.tv.  szerint  házi segítségnyújtás 2008. január 1-től  az ellátást  igénylők részére csak 
meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén volt nyújtható.
A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozta meg, így vizsgálandó volt az 
egészségi állapot, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség. A vizsgálatot 
lebonyolítását  végző  szerv  kormányrendeletben,  a  vizsgálati  szempontok  miniszteri 
rendeletben kerültek részletesen meghatározásra. 
Szentgotthárd  Város  Jegyzője  a  gondozási  szükséglet  vizsgálata  céljából  egy  három  fős 
szakmai bizottságot működtetett jogszabályi kötelezettség alapján, melynek tagjai:  az ORSZI 
által kirendelt szociális szakértő, a Városi Gondozási Központ által kijelölt szakértő, valamint 
a  Jegyző  által  kirendelt  szociális  ügyintéző.   Az  egyes  egészségügyi  és  szociális  tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény módosította a házi segítségnyújtás 
igénybevételéhez kapcsolódó gondozási szükséglet vizsgálatokra vonatkozó szabályozást. A 
gondozási szükséglet vizsgálatokat a törvény hatályba lépését, 2010. augusztus 17-ét követően 
az intézményvezető,  ennek hiányában a jegyző által  felkért  szakértő végzi.  A már beadott 
kérelmek esetében a gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok 
felülvizsgálatát a korábban hatályos szabályok alapján kellett lefolytatni. 
2009. évben a gondozási szükséglet vizsgálatát követően 106 házi segítségnyújtást igénylő 
személy részére került szakvélemény kiadására sor, 2010. augusztusig 23 fő részére adtunk ki 
szakvéleményt. 

Jövedelemvizsgálat étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén
2008.01.01. naptól kezdődően étkeztetés és házi segítségnyújtás, valamint idősotthoni ellátás 
igénybevétele  esetén az  ellátást  igénylő  családjában a  jegyző az  egy főre  jutó  jövedelmet 
megvizsgálta és tárgyévre szóló érvényességgel – igazolást állított ki. 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2009. évi CIX.  törvény  alapján 2010. január 1-től hatályon kívül került az étkeztetés és 
házi segítségnyújtás igénybevétele esetén szükséges jegyzői jövedelemvizsgálat. 2009. évben 
198 fő részére került sor jövedelemigazolás kiállítására. 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásban a  gyermek abban az  esetben  részesíthető,  ha  a 
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy létfenntartását 
veszélyeztethető helyzetbe kerül.
Ennél a támogatási formánál az önkormányzat a jövedelmi, vagyoni helyzetet nem vizsgálja, a 
család egyéni helyzetének elbírálása (haláleset, tartós betegség, stb.) alapján történik a döntés. 
Míg korábban főként csak a szülők, vagy a gyermek betegsége miatt, addig egyre többször 
áramdíj hátralék részbeni átvállalása, albérleti díj átvállalás, közüzemi díjhátralék csökkentés 
érdekében történt megállapítás.
A  támogatás  megállapítása  többségében  a  fél  kérelmére  történt.  A  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  a  családok  krízishelyzetére  tekintettel  az  elmúlt  években  is  több 
alkalommal  kezdeményezte  az  Önkormányzat  felé  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
megállapítását. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondható, hogy a javaslatok száma évről 
évre  nő.  Fő  indokok  a  gyermekek  élelmezésében,  egészségi  állapotában,  lakhatásukban 
bekövetkező súlyos zavarok voltak. A támogatás megállapítása indokolt esetben természetbeni 
formában, például térítési díj hátralék, közüzemi díj hátralék formájában történt.

Átmeneti segély
Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettől 
eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet.
Az átmeneti segély a kérelmezők nagy részénél természetbeni formában kerül megállapításra, 
térítési  díj  hozzájárulás,  lakbér,  közüzemi  díj  hátralék  átvállalása,  vásárlási  utalvány 
formájában. 
Az átmeneti segély természetben történő nyújtásának lehetősége bővült, 2009. december 1-től 
a  város  több  üzletében  beváltható  vásárlási  utalványokat  tudunk  adni  a  jogosultaknak. 
Jelenleg már van lehetőség átmeneti segély nyújtására gyógyszercsekk formájában is, továbbá 
az  önkormányzati  erdőből  kitermelt  vagy  kedvező  áron  vásárolt  tűzifát  juttatunk  téli 
időszakban a rászorultaknak.

Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási  támogatás  a  szociálisan  rászorult  személyeknek,  családoknak az  általuk 
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
A megállapított  támogatást  kölcsön  törlesztéseként  a  pénzintézet  felé,  közüzemi  díjak  és 
lakbér esetén a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani havonta. Amennyiben a kérelmezőnek 
lakbér-, vagy közüzemi díjhátraléka van, kérelmétől függetlenül a hátralék rendezéséhez kell 
megállapítani a támogatást. 

Adósságkezelési szolgáltatás
Önkormányzatunk  2005.  január  1-től  vezette  be  ezt  a  szolgáltatást.  Adósságkezelési 
szolgáltatás  esetén  a  jogosult  adósságkezelési  tanácsadásban  és  adósságcsökkentési 
támogatásban  részesül,  melyet  az  adósságkövetelés  jogosultjának  kell  folyósítani.  Az 
adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi.  A támogatás a 
kérelmezők, vagy jogosultak viszonylagosan kis számától eltekintve nagy jelentőségű, hiszen 
szociálisan rossz helyzetben lévő személyek lakhatásának megőrzését segíti elő. 

Rendszeres szociális segély:
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A  rendszeres  szociális  segélyezés  feltételei  2006.07.01  napjától  teljes  mértékben 
megváltoztak. Az ellátás családi segélyezéssé alakult, bevezetésre került a fogyasztási egység 
elnevezés. Ez azt jelenti, hogy a jogosultság elbírálása nem az egy főre jutó, hanem az egy 
fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján történik és a támogatás összege is e szerint kerül 
megállapításra. 
Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás  esetében 2009 óta változások 
történtek a közfoglalkoztatás terén.  A rendszeres szociális  segélyben részesülő továbbra is 
bevonható a  közfoglalkoztatásba,  ezzel  is  esélyegyenlőséget  biztosítva  számára.  Abban az 
esetben, ha az ellátásban részesülő kéri, hogy foglalkoztatásban szeretne részt venni, akkor 
megállapodást kell vele kötni, amely egy éves időtartamra szól és a rendszeres szociális segély 
helyett a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsági feltételek vonatkoznak rá. A 2010. 
évi  közfoglalkoztatásba  május  hónapig  még  nem sikerült  bevonnunk  rendszeres  szociális 
segélyben  részesülőt.  Ennek  oka  abban  keresendő,  hogy  a  közfoglalkoztatásba  először  a 
rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosultat  kell  bevonni.  Havonta  átlagosan  15-17  fő  új 
kérelmező  került  a  rendszerünkbe  2010.január-2010.május  hónapig  rendelkezésre  állási 
támogatásra, rendszeres szociális segélyre pedig havonta 1-2 fő.

Közhasznú foglalkoztatás:
Közhasznú munkát nem szerveztünk sem 2009-ben, sem 2010-ben, mert az Út a munkához 
program bevezetésével ennek a programnak az állami támogatása megszűnt.

Közfoglalkoztatás 
2009.01.01.napjával az 55 év felettiek vagy azon személyek, akik 14 évnél alatti  gyereket 
nevelnek, továbbra is rendszeres szociális segélyben részesülnek. Az 55 év alatti segélyezettek 
rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, amely támogatásra való jogosultság feltétele, 
hogy a közfoglalkoztatásban részt vegyenek. A cél, hogy segély helyett munkát biztosítsunk a 
munkanélkülieknek,  vonjuk  be  a  rendelkezésre  állási  támogatásban  részesülőket  a 
foglalkoztatásba,  képességüknek,  iskolai  végzettségüknek,  készségüknek  és  egészségi 
állapotuknak  megfelelő  munkát  biztosítva.  A  munkaerőpiacra  való  visszatérést  tudjuk 
megkönnyíteni, hiszen legalább 90 munkanapra munkát adunk, de a legtöbb esetben ennél 
hosszabb tartamú foglalkoztatást biztosítunk. A közfoglalkoztatást a települési önkormányzat 
az  intézményei  útján  szervezi  meg.  2009-ben  a  Pannon-Kapu  Kulturális  Egyesülettel  is 
megállapodás  született  a  közfoglalkoztatás  biztosítása  érdekében,  2009.  május  hónaptól 
decemberig 1 fő foglalkoztatását segítettük elő. 

Évről évre folyamatosan emelkedik az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális 
segélyét kérelmezők száma. 
2010-ben a Horgászegyesülettel született megállapodás, 1 fő létesített munkaviszonyt március 
08.  napjával  közfoglalkoztatás  keretein  belül,  2010.  május  01.  napjával  pedig  a  Civil 
Fórumhoz  biztosítunk  1  fő  adminisztratív,  szervezői  munkakörbe  rendelkezésre  állási 
támogatásban részesülőt.
2010. január hónaptól elindítottuk a közfoglalkoztatást, a közfoglalkoztatási terv elkészítése 
után. Jelenleg az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál 21 fő kommunális munkát végez, 
4 fő takarít, 1 fő munkaszervező. Ezen kívül 30 fő dolgozik az önkormányzat intézményeiben, 
ahol portaszolgálatot, takarítást, karbantartást, adminisztratív és szervezői munkát végeznek. 
A tapasztalat  azt  mutatja,  hogy  az  intézmények  elégedettek  a  közfoglalkoztatásban  részt 
vevőkkel, de a munkavilágába való visszatérés nem volt zökkenőmentes sok esetben.
Közgyógyellátásra való jogosultság
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2006.07.01. napjától átalakult a közgyógyellátás rendszere is. Az átalakítás célja az volt, hogy 
a  közgyógyellátás  keretében  igénybe  vehető  szolgáltatások  jobban  igazodjanak  az  érintett 
szükségleteihez, a támogatás rendszere áttekinthetőbb és igazságosabb legyen. A támogatás 
váljon célzottabbá, fokozottabban érvényesüljön a rászorultsági elv. 
Sok korábban közgyógyellátásra jogosult, a magas jövedelmi értékhatár miatt az érvényesség 
megszűnését követően újabb kérelemmel nem is fordult az önkormányzathoz.
A normatív és méltányossági kérelmek száma csökkent, ami a nyugdíjminimum összegének 
emelkedésével hozható összefüggésbe. 

4.sz. táblázat
2009 2010.10.hóig

alanyi 369 227
normatív 37 25
méltányos 13 5

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e 
szolgáltatások fedezetéről szóló többször módosított  1997. évi LXXX. törvény módosítása 
következtében  2007.  március  31.  napjával  megszűnt  az  „eltartotti  jogviszony” alapján  az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Azon személyek részére, akik nem rendelkeznek biztosítással, és egészségügyi szolgáltatásra 
más jogon sem jogosultak csak az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése ellenében 
szerezhetnek  jogot  az  egészségügyi  szolgáltatások  igénybevételére.  Fenti  okok  miatt  a 
járulékfizetés  alapjának  meghatározása  céljából  2007.04.01.  napjától,  kérelemre,  egy  év 
időtartamra a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki, illetve akinek családjában az egy 
főre jutó jövedelem a nyugdíjminimumot, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 150%-át nem 
éri el szociális rászorultságot állapít meg.
2009-ben  47  esetben  adtunk  ki  hatósági  bizonyítványt,  szociális  rászorultság  miatt. 
2010.szeptember végi állapotnak megfelelően: 33 esetben.

Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú sze
mélyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző 
időskorúak járadékában részesíti azt a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek 
saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jö
vedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át; az 
egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, aki
nek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
95%-át; az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
A Fővárosi Pszichiátriai Betegek Otthonából érkezik be a kérelmek 85-90 %-a. 

Temetési segély: 
A temetési  segélyre való jogosultság jövedelemhatárai  sem változtak 2007. évtől.  A 2005. 
március  1-jei  rendeletmódosítással  megállapított  2  jövedelmi  értékhatár  alapján,  ha  a 
családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-a (71.250,- Ft) jogosult a 
temetési  számlát  kifizető  hozzátartozó  temetési  segélyre.  A segély  összege  továbbra  is  a 
tényleges  temetési  mód  –  földes,  vagy hamvasztásos  temetés  –  figyelembevételével  kerül 
meghatározásra. 2009-ben 12.500,- Ft és 21.750,- Ft közötti összeget jelentett, a 2010-ben 
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közölt legolcsóbb temetési mód alapján ez jelenleg 14.000 – 23.550 Ft között mozog, mely 12 
%-os emelkedést mutat.  

Köztemetés:
Azon személyek esetében, akik temetésre köteles és képes személy hiányában haláloznak el 
Önkormányzatunk  a  végtisztesség  megadását  köztemetés  elrendelésével  biztosítja.  A 
köztemetés  módja  hamvasztás,  és  polgári  gyászszertartás  keretében  kerül  elhelyezésre  az 
elhunyt. 
A hamvasztás és gyászszertartás költsége általában fele-fele arányban térül meg, illetve marad 
az Önkormányzat terhe. Amennyiben az elhunyt után hagyatékot képező vagyon marad, az 
Önkormányzat  hagyatéki  hitelezőként  lép  fel.  A  hagyatéki  tárgyaláson  az  örökösökkel 
egyezséget  próbálunk  kötni,  ezzel  a  köztemetés  költsége  viszonylag  rövid  időn  belül 
visszatérül.  Gyakori  viszont,  hogy az  elhunyt  vagyona nem éri  el  a  köztemetés  költségét, 
ebben  az  esetben  a  temettetésre  köteles  hozzátartozók  vagyoni  helyzetét  vizsgáljuk  meg. 
Amennyiben  nem  kötelesek  jövedelmi  viszonyaik  alapján  a  köztemetés  megtérítésére, 
hitelezői igényünk érvényesítésével részben térül csak vissza a temetési költség.  

A következő táblázatok az ellátásokban részesülők számát és az előirányzat felhasználásokat 
mutatják:

5.sz. táblázat
Eseti ellátások

2009. 2010.01.01-től
2010.09.30-ig

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás (fő)

21 család 33 
gyermek 

16 család 24 gyermek

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás (kifizetett összeg)

522.000,-Ft 445.000,-Ft

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény egyszeri kiegészítése 
(fő)

256 fő
1.484.800,-Ft 

132 fő
765.600,-Ft (csak a július 
kifizetést tartalmazza)

Súlyos mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása (fő)

54 50

Közlekedési támogatásra kifizetett 
összeg (Ft)

483.000,-Ft 470.170,-Ft

Temetési segély (fő) 39 37
Temetési segélyre kifizetett összeg 604.000,-Ft 645.400,- Ft
Köztemetés (esetek száma) 27 24
Közgyógyellátásra jogosultak 
száma:

419 257

Ebből:alanyi jogon (fő) 369 227
Ebből:normatív jogon (fő) 37 25
Ebből:méltányosságból (fő) 13 5
Átmeneti segély  (fő) 275 244

6.sz.táblázat
Rendszeres ellátások

2009. 12.31-i állapot 2010.09.30-i állapot
Ápolási díj összesen: (fő)
Ebből :

Alanyi jogon:

Méltányosságból:

57

32       (28.500,-Ft/hó)

25      (22.800,-Ft/hó)

42

42     (28.500,-Ft/hó)

-
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Adósságkezelési támogatás: (fő) 4 3
Adósságkezelési támogatásra 
kifizetett összeg:

53.525,-Ft/hó 43.750,-Ft/hó

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény: (Fő)

136 137

Rendszeres szociális segély és 
rendelkezésre állási támogatás

17 + 42 23 + 34

Ebből: egészségkárosodott 5 7
Aktív korúak ellátására kifizetett 
összeg

20.991.735,-Ft 13.683.249,-Ft

Közfoglalkoztatásra felhasznált 
összeg

22.046.735,-Ft 31.248.446,-Ft

Lakásfenntartási támogatás 71  fő  359.200,-Ft/12. hó 74  fő 393.000,-Ft/09.hó

Időskorúak járadéka: 26 25

27 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: sze
mélyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 
A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított 
ellátásokat. 

A Szoc.tv. szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, a házi segít
ségnyújtást, állandó lakosainak számától függően pedig a törvény által meghatározott  szociá
lis szolgáltatásokat, az előbbiekben  nem említett szociális szolgáltatásokhoz - különös tekin
tettel a családsegítéshez - való hozzáférést. 
Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén 
a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, 
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappa
li ellátását köteles biztosítani.

A Szoc.tv. módosításai évek óta azt a szándékot kívánják erősíteni, hogy a rászorult személyek 
gondozása a lehető leghosszabb ideig megszokott lakókörnyezetükben, az adott településen 
nyújtott szolgáltatások igénybevételével történhessen meg. A 2008. január 1-jén életbe lépett 
jogszabályi  változás  éles  határt  húzott  az  időskorúak  részére  nyújtandó  alapszolgáltatás, 
illetve  a  szakosított  ellátás  közé  azáltal,  hogy  a  gondozási  szükséglet  vizsgálatának 
eredményétől teszi függővé adott ellátási forma igénybevételének lehetőségét. E szemléletbeli 
változás  még  inkább  felerősíti  az  egyes  települések  feladatellátási  kötelezettségei 
teljesítésének  jelentőségét.  Ugyanakkor  a  lakosságszám-határokhoz  kötött  szolgáltatások 
rendszerének átalakítása a kisebb lakosságszámú települések számára kedvezőbb feltételeket 
biztosít,  mely a  jogalkotó  szándéka  szerint  a  forrásokkal  való  hatékonyabb  gazdálkodást, 
illetve a mozgástér növelését célozza.

A  Vas  Megyei  Önkormányzat  szociális  szolgáltatástervezési  koncepciójának  2008-
2010.évi felülvizsgálati anyaga szerint a valamennyi település által kötelezően biztosítandó 
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étkeztetést  Vas  megye 216 települése  közül  171 település  (79,1  %) biztosítja,  számuk és 
arányuk a 2006. évi adatokhoz képest (177 település, a megyében lévő települések 81,9%-a) 
némi csökkenést mutat.  Az egyes kistérségek tekintetében kiemelendő, hogy míg az őrségi 
kistérség településeinek csupán 50 %-ában, addig a kőszegi kistérség valamennyi településén 
biztosított az étkeztetés. A körmendi kistérségben található települések 68 %-a, a celldömölki 
kistérségben 75 %-a, a szombathelyi kistérségben 77,5 %-a, a szentgotthárdi kistérségben 80 
%-a,  a  sárvári  kistérségben  90,6  %-a  vasvári  kistérségben  95,7  %-a  működteti  ezen 
szolgáltatást az itt élő rászoruló lakosság számára. 
Az  idősek nappali ellátása a 3000 főt meghaladó állandó lakossal rendelkező települések 
(Vas  megyében  10  település)  kötelező  feladatai  közé  tartozik,  mely  valamennyi  érintett 
településen biztosított.
Az idősek nappali ellátásán kívüli nappali ellátást biztosító intézmények (nappali melegedő, 
fogyatékos  személyek  nappali  intézménye,  pszichiátriai  betegek  nappali  intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, demens személyek nappali intézménye) ugyancsak a 
10.000 lélekszám feletti  településeken biztosítandó alapszolgáltatás.  Az érintett  5 település 
közül  Celldömölkön  és  Sárváron  a  nappali  ellátási  formák  egyike  sem,  míg  Körmenden 
fogyatékkal élő és szenvedélybeteg személyek nappali ellátása - utóbbi a körmendi kistérség 
valamennyi települése számára elérhető formában – működik. Kőszegen a kőszegi kistérség 
valamennyi települése által is elérhető nappali melegedő végzi tevékenységét. Szombathelyen 
– a demens személyek nappali ellátásán kívül – valamennyi nappali ellátási forma biztosított, 
sőt  a  fogyatékos  személyek  nappali  ellátása,  továbbá  a  pszichiátriai,  valamint  a 
szenvedélybetegek  nappali  ellátása  a  szombathelyi  kistérség  valamennyi  településén  élők 
részére is rendelkezésre áll. 
Tekintettel arra, hogy a feladatellátási kötelezettségek jogszabályi módosítást követő változása 
eredményeként az idősek nappali ellátásán kívüli nappali ellátások biztosítását a jogszabály 
3000 fő helyett a 10.000 fő lakosságszám feletti települések részére írja elő, szűkült az ellátási 
kötelezettséggel rendelkező települések száma

28 Személyes gondoskodást nyújtó, nem a Társulás keretében  megvalósuló szociális 

ellátások Szentgotthárd közigazgatási területén

A Városi  Gondozási  Központ,  mint  integrált  szociális  intézmény személyes  gondoskodás 
keretében a Szoc.tv. 57. § (1) bekezdésében szabályozott szociális alapszolgáltatások közül, 
2010. január 01-től az alábbi szakfeladatokat működteti.
889921 Szociális étkeztetés (otthonközeli ellátás)
889922 Házi segítségnyújtás  (otthonközeli ellátás)
881011 Idősek nappali ellátása (otthonközeli ellátás)
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889926 Közösségi Pszichiátriai alapellátás 
889925 Támogató Szolgálat 

Az  intézmény a  szociális  étkeztetés  és  az  idősek  nappali  ellátása  szakfeladatot  kizárólag 
Szentgotthárd Város közigazgatási  területén, a többi szakfeladatot viszont a Szentgotthárdi 
kistérség közigazgatási területén látja el.

Személyi feltételek
A  78/2008.  számú  Társulási  Tanácsi  határozat  alapján  az  intézmény  engedélyezett 
álláshelyeinek száma: 33 fő.

- 192 -

192



Ebből 30 fő főfoglalkozású, 2 fő részfoglalkozású, 4 fő megbízási szerződéses foglalkoztatott.

7.sz. táblázat
Létszámkimutatás szakfeladatonkénti bontásban. 

Szakfeladat Főfoglalkozású 

foglalkoztatott

Részfoglalkozású

Foglalkoztatott 

(4 órás)

Megbízási 
szerződéses 
foglalkoztatott 
(4 órás)

Idősek Klubja 9

Szociálisétkeztetés 1

Házi segítségnyújtás - Szentgotthárd 10

Házi segítségnyújtás - Kistérség 3 2

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2

Támogató Szolgálat 4

Közösségi Pszichiátriai alapellátás 1 4

Összesen 30 2 4

Az intézményben 4 fő kivételével valamennyi szakalkalmazott rendelkezik az 1/2000. (I.7.) 
SZCSM  rendelet  3.  számú  mellékletében  szabályozott,  az  adott  munkakör  betöltéséhez 
szükséges szakképesítéssel. Hiányos szakképesítés a koncepció felülvizsgálat szempontjából a 
Nappali  Idősek  Klubja  szakfeladaton  1 fő  4 órás,  helyettesítő  gondozó esetében áll  fenn. 
Azonban  a  TÁMOP  5.5.1/A-10/1-2010-005  „Civil  összefogás  a  hátrányos  helyzetű  nők 
esélyegyenlőségéért” nevű 2010. november 2-án induló projekt keretében indított  szociális 
gondozó és ápoló tanfolyamon való részvétellel a képesítés megszerezhető.
A Gondozási Központ valamennyi szakalkalmazottja – 25 fő főfoglalkozású és 4 fő megbízási 
szerződéses  –  rendelkezik  a  Nemzeti  Szakképzési  és  Felnőttképzési  Intézet  által  kiadott 
működési  nyilvántartási  számmal.  A szakalkalmazottak  az  éves  továbbképzési  terv  és  a 
9/2002.  (VIII.4.)  SZCSM rendeletben  meghatározottak  szerint  folyamatosan  vesznek részt 
szakmai továbbképzéseken.

A 8.sz.  táblázat  a  szakmai  létszámellátottság  és  szakképzettségi  arány szakfeladatonkénti 
kimutatása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. sz. melléklete alapján. 

8.sz. táblázat
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Szakfeladat
Engedélyezett 
vagy tervezett 

létszám
Munkakör

1/2000 (I.7)
SzCsM. rend. 

által előírt 
létszám

Intézményi 
létszám (fő)

Intézményi 
többletlétszám(fő)

Intézményi 
hiánylétszám (fő)

Szakképzettségi 
arány 

Étkeztetés 150
Szociális segítő 
(100 főre vetítve)

1 1 0 0,5

Összesen: 1 0 0,5 100%

Idősek klubja 60 férőhely Klubvezető 1 1 0 0 80%
Gondozó 

(30 férőhelyre)
2 2 0 0

Gondozó 7 napos 
nyitva tartás 

esetén 30 
férőhelyre 

vetítve

2 2 0 0

Mentálhigiénés 
munkatárs Heti 4 óra

0 0 0,5

Összesen: 5 0 0,5

Szakmai létszámellátottság és szakképzettségi arány

Az Idősek Klubja 0,5 fő és  a Szociálisétkeztetés  0,5 fő hiányát  a Közösségi  Pszichiátriai 
alapellátás 1 fő többletlétszáma lefedi 

Engedélyezett álláshelyek száma: 33 fő 
Rendelkezésre álló intézményi szakmai létszám:   29 fő 
Rendelkezésre álló intézményi nem szakmai létszám: 4 fő  → Összesen: 33 fő 
(Nem szakmai  létszám:1  fő  intézményvezető,  1  fő  gépkocsi  vezető,  1  fő  gondnok;  1  fő 
takarító (a gondnok egyben gépkocsi vezető is)

Az 1/2000.  SzCsM.  rendelet  2.  számú mellékletében  a  kiegészítő  szabályok 7.  pontja  az 
alábbiakat tartalmazza: 
A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat 
nyújtó szociális intézmények esetén: 
- gazdasági ügyintéző: 1 fő 
- takarító: 1 fő 
- konyhai kisegítő (100 adagonként): 1 fő 
Az Intézményben nincs gazdasági ügyintéző és konyhai kisegítő státusz, a Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal azonban erre nem tett észrevételt utóbbi ellenőrzése során. 

Működési engedély, tárgyi feltételek
Körmend  Város  Jegyzője  –  Hatósági  Iroda  és  Gyámhivatal  –  által  a  HA-460-6/2009. 
ügyiratszámú határozatával a  Támogató Szolgálat, a Közösségi Pszichiátriai Ellátás és a 
Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  részére  határozatlan  időre  szóló,  míg  az  Idősek 
Klubja,  az  Étkeztetés  és  a  Házi  segítségnyújtás  részére a  tárgyi  feltételek,  a  Házi 
segítségnyújtás esetében a személyi feltételek teljesítése tekintetében – a fenntartó kérelmére 
110 fő ellátottra – 2010. január  01-jei  hatállyal  határozott időre,  2012. december 31-ig 
szóló működési engedélyt adott ki.

Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 4. §-ban szabályozott általános tárgyi feltételek közül a 
legfőbb hiányosság az volt, hogy a Gondozási Központ, Szentgotthárd, Arany J. u. 1. sz. 
alatti épülete nem akadálymentes.

Azonban  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  támogatási 
rendszeréhez a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  által benyújtott 
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“Városi  Gondozási  Központ  akadálymentesítése”  című  NYDOP-5.1.1/C  jelű  pályázatát  a 
VÁTI  Kft,  mint  közreműködő  szervezet  10.886.482.-Ft  összegű  támogatásra  érdemesnek 
ítélte. A projektgazda a pályázati kiírásnak megfelelően a Városi Gondozási Központ külső- és 
belső akadálymentesítését valósítja meg 2010. november 30-ig. 
A kivitelező  munkálatok  elvégzése  érdekében  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi Társulás a FIKSZ Kft-vel (Hegyhátszentjakab) kötött vállalkozási szerződést. 
A  munkafolyamatok  augusztus  végével  kezdődtek  meg,  a  felülvizsgálat  időpontjában 
elkezdődött  a műszaki átadás.  A szerződés alapján a munkálatok befejezésének határideje: 
2010. október 29. 
A kivitelezés befejezését követően a fenntartónak kérnie kell a működést engedélyező szervtől 
az  intézményre  vonatkozóan a  tárgyi  feltétek  teljesítésére  tekintettel  a  végleges  működési 
engedélyek kiadását. 

Finanszírozás

9.számú táblázat

kiadás bevétel normatíva önk-i támogatás kiadás bevétel normatíva önk-i támogatás kiadás bevétel normatíva önk-i támogatás

szoc.étkeztetés 19 090 12 070 12 800 0 24 005 15 507 12 556 0 19 731 13 099

nappali ellátás 42 461 8 474 8 400 25 587 43 535 9 921 8 772 24 842 32 551 7 168

házi segítségny 11 580 2 215 11 657 0 14 926 2 789 11 427 710 17 816 2 929

* 2010. évben a költségvetési törvény 3.sz.melléklete alapján az otthonközeli ellátásban az állami támogatás úgy jár:
Nappali ellátás és étkeztetés együttes ellátása55 fő
Étkeztetés 97 fő
és van még házi segítségnyújtás és étkeztetés48 fő 29 735 e/Ft (terv)

22 301,0 24 601,0

Városi Gondozási Központ

tevékenység
2008. 2009. 2010.szept.30-ig*

A szakfeladaton 9 fő főfoglalkozású alkalmazott bére és járuléka szerepel.
Ebből: 1 fő klubvezető
            4 fő szociális gondozó
Ez a minimum létszám a 365 napos nyitvatartáshoz.
Itt szerepel még az:
           1 fő intézményvezető

1 fő takarító
           1 fő gépkocsivezető (szoc. étk, házi- ill. jelzőr.)         
           1 fő gondnok+gépkocsivezető (a délutános házi segítségnyújtásnál,   
           illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál.)

A rezsiköltségek megosztódnak az összes szakfeladat között. Az összes alkalmazott vásárolt 
élelmezését (+ÁFA,+ ÁFA befizetés) is tartalmazza a dologi kiadás, az ellátottakon kívül.

Térítési díj
A hatályos  szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák  szabályairól  szóló 
22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. 
Első alkalommal minden év április 1-ig, második alkalommal szükség szerint.  

A Szoc.tv.  115.§.  (9)  bekezdése  szerint  a  szolgáltatási  önköltség  a  szolgáltatás  kapcsán 
felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80 §-ai szerinti költségek, 
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önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési  beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban 
feltüntetett költségek) egy szolgáltatási  egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított 
értéke,  amelyet  az  előző  év  adatai  alapján,  a  tárgyév  április  1-jéig  kell  megállapítani.  A 
szolgáltatási  önköltség  évközben  egy  alkalommal  korrigálható,  ha  azt  a  tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják.

2010.  január  1-jétől  módosultak  a  térítési  díj  megállapítás  szabályai.  Az  alapelv  viszont 
változatlan maradt,  az  intézményi térítési  díj  az  önköltség és a „támogatás” (költségvetési 
illetve normatív támogatás) különbségeként számítandó. 

A Szt.  115.  §  (1)  bekezdésének  hatályos  rendelkezése  2010.  január  1-től:  „A személyes 
gondoskodás  körébe  tartozó  szociális  ellátások  térítési  díja  (a  továbbiakban:  intézményi 
térítési  díj)  a  szolgáltatási  önköltség és  a  normatív  hozzájárulás,  támogató  szolgáltatás  és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön 
jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.” 
 
A Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX törvény 3.  sz. 
mellékletének 11.c) alpontja bevezeti az  otthonközeli ellátás fogalmát, mely gyakorlatban az 
étkezés,  házi  segítségnyújtás  és  az  időskorúak  nappali  ellátása  finanszírozásának  módját 
tartalmazza az alábbiak szerint: 

Otthonközeli ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 221 450 forint/fő
ca)  A hozzájárulás 100%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak 
után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen bizto
sítja.
cb)  A hozzájárulás  65%-át  igényelheti  a  települési  önkormányzat  azon ellátottak 
után, akik részére a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali ellátását együtte
sen biztosítja.
cc)  A hozzájárulás  25%-át  igényelheti  a  települési  önkormányzat  azon  ellátottak 
után, akik részére szociális étkeztetést biztosít.
cd)  A hozzájárulás  75%-át  igényelheti  a  települési  önkormányzat  azon ellátottak 
után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít.
ce)  A hozzájárulás 40%-át igényelheti a helyi önkormányzat azon ellátottak után, 
akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít.

Az étkezés térítési díját aszerint kell megállapítani:
− hogy az ételt helyszínen fogyasztják el vagy
− az igénybevétel helyére szállítják, amely a kiszállítás költségét is tartalmazza. 

A Városi gondozási Központban az étkezésnél minden esetben szállítás történik.

Nappali ellátás esetén az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybe 
vevőkre. A költségvetési törvény alapján magasabb normatíva jár a nappali ellátás keretében 
étkeztetést  igénybevevőkre,  mint  a  csak  étkeztetést  igénybevevőkre.  Ezért  indokolt 
elfogadható áron nyújtani ezen szolgáltatást, hogy minél többen igénybe vegyék.
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29 Ékeztetés

E szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről  gondoskodnak,  akik  ezt  önmaguk,  illetve  eltartottjaik  részére  tartósan  vagy 
átmeneti  jelleggel  nem  képesek  biztosítani,  elsősorban  koruk,  egészségi  állapotuk, 
fogyatékosságuk,  pszichiátriai  és  szenvedélybetegségük valamint  hajléktalanságuk miatt.  A 
szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelete szabályozza.

A szolgáltatás biztosítása
o A szociálisan rászorulók ebédjét az intézmény egyéb főzőhely keretében, az ELAMEN 

Zrt. által működtetett Széchenyi István Általános Iskola konyhájától vásárolja.
2010. január 01-től a normál ebéd ára 559 Ft, a diabetikus ebéd ára 587 Ft-ba kerül.

o A szolgáltatás keretében normál vagy szükség esetén az orvos előírása és igazolása 
alapján diétás étkezés is igényelhető. Diabetikus ebédet átlagosan 10 - 15 fő igényel.

Étkeztetés  módja: Főétkezésként  a  csatolt  településeken  (Rábafüzes,  Jakabháza,  Zsida, 
Zsidahegy,  Rábakethely,  Máriaújfalu,  Farkasfa,  Rábatótfalu)  hétköznaponként  vagy a  házi 
segítségnyújtásban részesülőknek minden nap igény szerint  egyszeri  meleg étel  biztosítása 
szállítással.

o Az intézménybe vagy a központi megállóhelyre történő kiszállítást követően elvitellel 
vagy

o Lakásra szállítás lehetőségével történik.
A szolgáltató által a névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga 
viszi  el  a  kiszállítást  követően  az  intézményből,  illetve  a  város  területén  a  házi  szociális 
gondozónők kerékpárral  szállítják ki,  másrészt  az intézmény saját  gépkocsija szállítja ki  a 
csatolt településeken lévő központi megállóhelyekre, illetve szükség szerint lakásra.

2010. évre tervezett átlagos ellátotti létszám: 150 fő
Étkeztetés 2010. évre fenntartó által jóváhagyott intézmény térítési díja:

o ebéd szállítással: 480 Ft/fő/nap
o ebéd szállítás nélkül: 450 Ft/fő/nap

2009. december 31-én az ellátottak létszáma: 142 fő volt. A nemek aránya: 85 fő nő, 57 fő 
férfi. 2010  folyamán 32 fő került ellátásba és 34 fő került ki az ellátásból.

Étkeztetést igénybe vevők 2010. szeptember 30-ai ellátotti létszáma: 135 fő. A 135 főből
o 79 fő nő (58,5 %) és 56 fő férfi (41,5 %)
o 85 fő egyedül él (63 %), 50 fő házastárssal/családtaggal él (37 %). Az egyedül élők 

közül 53 fő nő (62,4 %), 32 fő férfi (37,6 %).
o jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 106 fő (78,52 %), rokkantnyugdíjas 19 

fő (14,07 %), munkanélküli 10 fő (7,41 %)
o a szolgáltatásért valamennyien fizetnek személyi térítési díjat

E szolgáltatás alapvető hiányossága, hogy a városrészeken hétvégén és ünnepnapokon az 
étkeztetés lehetősége nem megoldott. 

10. sz. táblázat
Étkeztetést igénybe vevők adatai 2005-től 2009-ig az éves statisztikai jelentések alapján.
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Év

A tárgyév folyamán Ellátottak  száma  a  tárgyév 
XII. 31-én

Az  ellátásért 
térítési díjat

ellátásba 
vettek 
száma

ellátásból 
kikerülők 
száma

Összesen Férfi Nő fizetők 
száma

nem 
fizetők 
száma

2005 11 20 107 52 55 77 30
2006 12 20 99 45 54 73 26
2007 32 36 161 65 96 130 31
2008 32 49 144 57 87 144 0
2009 32 34 142 57 85 142 0

A 11.  számú  táblázat  szemlélteti,  hogy  az  étkeztetésben  részesülők,  az  intézmény  által 
biztosított milyen egyéb szolgáltatást vesznek igénybe.

11. sz. táblázat

Település
Csak 
étkezés

Étkezés
+ 
Házigondo
zás 

Étkezés
+ 
támogató 
szolg. 

Étkezés
+
Jelző

Étkezés
+  Házi-
gond.
+
Jelző 

Étk
+Közös-
ségi

Összes
Fő

Rábatótfalu 12 1 0 0 1 0 14
Kethely 17 1 1 0 0 0 19
Zsida 14 1 0 0 2 1 18
Jakabháza 4 0 0 0 1 0 5
Farkasfa 3 4 0 0 0 0 7
Rábafüzes 16 1 0 1 0 0 18
Máriaujfalu 13 0 0 0 0 0 13
Sztg.étk. 16 0 1 1 0 0 18
Házig.étk. 0 22 0 0 10 0 32
Mindösszesen 95 30 2 2 14 1 144

30 Nappali Idősek Klubja 

A nappali idősek klubja a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk 
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségletük kielégítésére. A klub az ellátást igénybe vevők 
részére szervez szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő a napi élettevékenységet 
segítő közösségi szolgáltatásokat. Továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy más idős személyek 
is információt, tanácsadást, segítséget kérjenek. 
A  klub  azokat  az  időseket  integrálja,  akik  napközben  egyedül  vannak,  de  társaságra, 
közösségre,  hasznos értelmes időtöltésre  vágynak, testi  és  szellemi  aktivitásuk megőrzését 
fontosnak tartják. 
Az Idősek Klubja az Arany J.u.1.sz. alatti épületben működik. 
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Működési engedély szerinti férőhelyek száma: 60 fő
Hétnapos nyitva tartással üzemel, 7 óra 45 perctől 15 óra 45 percig. 

A klub által biztosított szolgáltatások
•Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt időskornak megfelelő kétszeri étkezést 
(reggelit és ebédet), helyben történő fogyasztással. 53 fő napi rendszerességgel étkezik, 2 
fő ellátott csak a klub tagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 13- 15 fő igényli. Az el
látottak 94 %- a normál, 5 % diabétes, 1% epekímélő étkezést igényelt. 
•Szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, té
vénézés, zenehallgatás, könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.) 
•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor, 
vérnyomás, testsúlymérés, stb.) Az Intézmény napi kapcsolatban va valamennyi háziorvossal, 
szakorvossal, segítségükre mindig számíthatnak a klubtagok.
A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő.
Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban.

- Pszichés megbetegedésben:    10 fő
- Halmozottan előforduló megbetegedésben: 7 fő 
- Érzékszervi megbetegedésben ( látás, hallás ): 7 fő
- Mozgásszervi megbetegedés: 7 fő
- Alkohol okozta problémák: 8 fő
- Diabétes megbetegedésben: 3 fő
- Szív- érrendszeri megbetegedésben: 8 fő
- Daganatos megbetegedésben1 fő érintett.

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a házi segítségnyújtás a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás igénybevételére. Jelenleg 3 
fő részesül jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 1fő pedig támogató szolgáltatásban, 2 fő 
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll.
•A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása és 
mosatása és vasalása biztosított. 
•A  személyi  higiéné  fenntartásához  zuhanyzási  lehetőség  biztosított.  A  női  és  férfi 
zuhanyzókat  bármikor  lehet  használni.  A szükséges  segítséget  megadják  a  fürdésnél,  ha 
igénylik.   Rendszeresen 8-10 fő él  a  lehetőséggel.   Hajápolásra  is  van lehetőség,  minden 
héten, pénteki napokon, általában 6-10 fő igényli a frizura készítését.
•Hivatalos ügyek intézésének segítése 
•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 
•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása 
•Mentálhigiénés gondozás, támogatás
•Rendezvények,  programok szervezése.  Tartalmas  kulturális  programok szervezésére  kerül 
sor.  Hagyománnyá  vált  már  a  névnapokról,  húsvéti,  karácsonyi,  stb.  ünnepekről  való 
megemlékezés,  júniusban  az  „Idősek  Hónapjának”,  októberben  pedig  az  „Idősek 
Világnapjának”  városi  szinten  történő  megszervezése.  Ismeretterjesztő  és  felvilágosító 
előadások, színházi előadások közös megtekintése, stb. 
•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza. 

2010. szeptember 30-án az ellátottak létszáma: 55 fő 
A szolgáltatást 24 fő férfi és 31 fő nő vette igénybe. A kliensek többsége 3 korcsoportból - 40-
59, 60-69, 70-79 év közötti - kerül ki.
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A korösszetételt vizsgálva nagyobb eltéréseket találunk, de örvendetes, hogy többen vannak az 
igénybevevők között 80 éven felüliek is. Az átlag életkor a nőknél és a férfiaknál egyaránt 67 
év. A klubtagok közül 53 fő fizetett személyi térítési díjat és 2 fő térítésmentesen vette igénybe 
a szolgáltatást
A tagok 80%-a aktívan, napi rendszerességgel látogatja a klubot. Az ellátást igénybe vevők 
89%-a egyedül él,  ebből  41%-uk özvegy, többségüknek azonban vannak hozzátartozói,  de 
kevesen élnek együtt a családjukkal.

Az 55 fő  jogosultsági feltételek szerinti megoszlása:
Időskorú:                             38 fő    (69,1 %)
Rokkantnyugdíjas:             13 fő    (23,7 %)
Munkanélküli ellátásban részesülő:    1 fő      (1,8 %)
Jövedelem nélküli:   2 fő      (3,6 %)
Közfoglalkoztatott:               1 fő      (1,8 %)
Összesen:                         55 fő     (100 %)

Az ellátottak köre főként  az  időskorúak köréből  tevődik  össze.   A klub  szolgáltatásait  az 
utóbbi években egyre több szenvedélybeteg (8 fő), és  pszichiátriai ellátott (10 fő) is igénybe 
veszi, ebből kifolyólag a mindennapokból adódnak konfliktusok 
A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó képességüket, 
el tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek és szükség van arra, 
hogy  a  nehezen  mozgó,  vagy  nehezen  tájékozódó  idős  embert,  ha  a  család  nem  tudja 
megoldani az ellátott klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet igénybe.
Napi rendszerességgel: - 2 fő ellátott gondozónői kísérettel 

 - 2 fő kerekes székkel
 - 3 fő speciális kerékpárral érkezik a klubba.

2010. évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja. 
1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

ebéd: 450 Ft/fő/nap
reggeli: 230 Ft/fő/nap

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj: 150 Ft/fő/nap 

12. sz. táblázat 
Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2005-től – 2009-ig. 

Év

A tárgyév folyamán Ellátottak  száma  a  tárgyév  XII. 
31-én

Az  ellátásért  térítési 
díjat

ellátásba 
vettek 
száma

ellátásból 
kikerülők 
száma

Összesen Férfi Nő fizetők 
száma

nem 
fizetők 
száma

2005 18 17 64 35 29 54 10
2006 15 11 67 36 31 55 12
2007 5 15 57 31 26 45 12
2008 9 6 60 32 28 59 1
2009 9 11 58 28 30 56 2

A táblázatból megfigyelhető, hogy a nők és a férfiak aránya közel azonos. 2008-ban és 2009-
ben jelentősen csökkent a térítési díjat nem fizetők aránya.
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31 Pályázatok a szociális ellátórendszer korszerűsítésére

Az intézményt érintő pályázatok bemutatása teljeskörű, nemcsak a koncepció felülvizsgálattal 
érintett szolgáltatásokhoz kapcsolódó, hogy láthatók legyenek az intézményt érintő fejlesztési 
irányok.

32 Szlovénia – Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Program 2007 – 

2013

A szlovén projekt a kiírás szerinti 2. prioritás: fenntartható fejlődésen belül a 2.2. preventív 
egészségügyet célozza meg, azon belül a lelki egészség megőrzésére helyezi a hangsúlyt.

A  Mental  Health  projekt keretén  belül  létrejön  a  célcsoportokat  (gyerekek,  felnőtt  –  és 
időskorúak,  családok,  szociális  és  mentális  gondokkal  küzdők)  szolgáló  prevenciós 
programok hálózata. A projekt szakmai hozzáadott értéket és széleskörű társadalmi hasznot 
hordoz,  mivel  ebben a szektorban és ebben a térségben,  jelenleg nem érhetők el  az  ilyen 
jellegű egészségügyi prevenciós programformák. A projekt mentális egészségügyi szakértőket 
hoz a térségbe, ezáltal enyhíti a szakemberhiányt az együttműködési térségben. 
A  projekt  további  célja -  az  egészséges  életmód  és  a  mentális  egészséggel  kapcsolatos 
megváltozott szemlélet, új egyéni magatartásformákhoz vezet azoknál, akik részt vesznek a 
programokban, a képzésekben, a workshopokban és a terápiákon. Mindez pedig kétségkívül 
hosszú távon is kedvezően befolyásolja a fenntartható fejlődést.

Szentgotthárd Város Önkormányzata a jelen projektbe az alábbi feladatokat építette be:
Iskoláskorúak részére:

 A  hiányzó  gyermekpszichológus  szolgáltatás  megvalósítása,  ehhez  1 
gyermekpszichológus  bérének,  valamint  a  mentális  és  magatartási  betegségek  és 
zavarok  kezelésére  szükséges  szolgáltatás  megteremtése,  ehhez  mentálhigiénés 
szakember bérének (legalább 3 évig) beépítése

 Alapvető képességek fejlesztése.

Felnőttek, időskorúak részére:
 Mentális és viselkedés zavarok kezelésének preventív intervencióinak megszervezése: 

szakemberképzés, lakosság egészségfejlesztés, közvetlen segítségnyújtás
 Konferencia szervezések
 A Városi  Gondozási  Központ  szociális  alapszolgáltatásához  kapcsolódó  közösségi 

pszichiátria  részére:  csoport  –  foglalkozásaihoz  szakember  biztosítása,  illetve 
multimédiás – technikai – eszközök beszerzése.

A projektben megvalósult tevékenységek
A Mental Health projekt eredményes megvalósulása érdekében a projektpartnerek a vezető és 
társpartnerek  több  alkalommal  rész  vettek  szakmai  találkozókon  és  workshopon.  Az  első 
projektpartneri találkozón 2009. október 21-én a vezető és társpartnerek együttesen aláírták a 
projekt Partnerségi Megállapodását. A program elindulásának megnyitó rendezvényére 2010. 
február 26.-án került sor. A Kick-off eseményt megelőzően és azt követően a projekt partnerei 
folyamatosan  egyeztettek  és  tájékozódtak  a  szakmai  találkozókon  a  program  tervezett 
tevékenységeinek kivitelezéséről, a kitűzött célfeladatok részleteiről. A projekt első jelentési 
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időszakára  vonatkozó  jelentési  kötelezettségnek  eleget  tettünk.  A  program  első 
munkafázisában a bevállalt feladatok mindkét részről megkezdődtek. 
Jelenleg a projekt  1. és  2. számú munkacsomagjának tevékenységei a  népesség igényeinek 
felmérése  –  munkaanyag  elkészítése  van  folyamatban.  A helyzetfelmérésre,  statisztikai 
adatok  gyűjtésére  és  feldolgozására,  valamint  az  output  végén  megvalósuló  szakértői 
munkaanyag,  tanulmány  elkészítésére  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  és  a  Városi 
Gondozási Központ Ajánlattételi felhívást írt ki. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 
árfekvésű és az ajánlattételi  felhívásban meghatározott  szakmai tapasztalatoknak megfelelő 
ajánlattevővel,  a  Humán Harmónia Alapítvány képviselőjével  szerződéskötés történt  2010. 
augusztus  27.-én.  A  Megbízási  szerződés  tárgya: az  együttműködési  térségben 
(Szentgotthárd város és kistérsége, Őriszentpéter, Körmend, Vasvár, Szombathely) a lakosság 
mentális  állapotáról  egészségügyi  –  statisztikai  szakmai  felmérés,  elemzés  és  beszámoló, 
szakértői munkaanyag elkészítése a rendelkezésre bocsájtott kérdőívek alapján. 
A munkacsomag végén megvalósított outputok:

o Adatbázis  a  régió  lakosságának  mentális  egészségi  állapotáról  és 
szükségleteiről,

o 2 db felmérés elkészítése a rendelkezésre bocsátott kérdőívek alapján,
o Eredmények  értelmezése,  célcsoportok  definiálása  (legalább  10  célcsoport), 

stratégia létrehozása, szakértői munkaanyag elkészítése.
A megbízott  szakértő  a  feladatellátást  megkezdte,  a  szlovén  vezetőpartner  által  kiadott 
kérdőívek segítségével. A támogatási régióban a lakosság megkeresésére és mentális egészségi 
állapotuknak felmérésére 2010. szeptember 24.- 28. – 29.-én került sor. Jelenleg az adatok 
feldolgozása,  értelmezése,  célcsoportok  definiálása  van  folyamatban,  a  kész  munkaanyag 
átadása a szerződött felek között még nem történt meg.

A pályázat részét képező nemzeti és az EU- irányelvekkel összhangban szervezett képzések 
keretében a Városi Gondozási Központ szakemberi 4 fővel rész vettek a mentális egészséggel 
összefüggő Mesterkurzus programsorozat részét képező - A jól működő párkapcsolat titkai - 
címmel  meghirdetett  szakmai előadáson,  melyet  a  nemzetközi  pszichológiában is  elismert 
Prof.  Dr.  Bagdy Emőke tartott  meg.  A kurzus  folytatásában,  a  későbbiekben is  lesznek a 
mentális egészség témaköréhez szorosan kapcsolódó programok, előadások, melyeken részt 
kívánunk venni. 
A  továbbiakban  kitűzött  cél:  a  megelőzés  és  a  célcsoportok  mentális  egészségének 
megőrzése érdekében prevenciós programok szervezése:

o egészségnevelési szaktanácsadások kivitelezése,
o egyéni és csoportos tanácsadások szervezése,
o a  fiatal-,  felnőtt-  és  időskori  mentális  betegségek  megelőzésével  kapcsolatos 

szolgáltatások biztosítása.

33 „Városi Gondozási Központ akadálymentesítése” című NYDOP – 5.1.1/0-09-2009-

0026 jelű pályázat 

Az 5.3. pont alatt részletesen bemutatásra került.
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34 Finanszírozási pályázat

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről  szóló  2008.  évi  CII.  törvény  1.  számú  melléklete  XXVI.  Szociális  és 
Munkaügyi  Minisztérium  fejezetének  16.  címe  alatti  fejezeti  kezelésű  előirányzatból, 
fejlesztési pályázat útján támogatásban részesülő pályázó, aki a támogató szolgáltatás és a 
közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. Rendelet 1.§ 
(2) bek. h) pontja szerint állami támogatásban részesült. 

A pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg: 
− Akadálymentesítésre került a Támogató szolgálat RENAULT TRAFIC autója,
− Beszerzésre került 1 db navigációs készülék (GPS, teljes Európa térképpel (a 

legfrissebb  TeleAtlas  térképekkel,  frissítési  lehetőséggel),  1  db  notebook, 
valamint 1 db fénymásoló. 

35 Tárgyi feltételek fejlesztése

A  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa 
52/2010.számú határozatával a Nemzeti Erőforrás Miniszter által a támogató szolgáltatás és a 
közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)  Kormányrendelet 
valamint a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és szociális foglalkoztatási támogatásról 
szóló  112/2006  (V.12)  Kormányrendelet  alapján  meghirdetett  fejlesztési  pályázat  kapcsán 
támogatási kérelem benyújtásáról döntött a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Támogató 
szolgáltatás és  a  Közösségi  Pszichiátriai  Alapellátás  szakfeladatok tárgyi  feltételeinek 
fejlesztésére.

36 Szakmai ellenőrzések a személyes gondoskodás területén

7.1. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2010. augusztus 16-17-én Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Városi Gondozási Központ 
valamennyi  szakfeladatán hatósági  ellenőrzést folytatott  le.  Az ellenőrzésről  ellenőrzési 
jelentés és végzés is készült.
A végzésben az  ellenőrzés  során  feltárt  hiányosságok megszűntetése  érdekében szükséges 
intézkedések megtételére egyes kérdésekben a fenntartót,  míg más hiányosságok esetén az 
intézményvezetőt vagy mindkettőjüket kötelezték.
A koncepció felülvizsgálat szempontjából csak a két vizsgált szolgáltatást érintő megállapítást 
ismertetjük:
-Az intézményvezetőnek gondoskodnia szükséges a szociális étkeztetés szolgáltatás esetén a 
megállapodások tartalmi kiegészítéséről az étkeztetés lemondásának szabályaival.
Határidő: a végzés kézhezvételét követő 30 napon belül.

A fenntartó  az  intézményvezetővel  egyeztetett  a  megteendő  intézkedésekről,  és  a  3325-
2/2010. ügyiratszámú levelében írásban tájékoztatatta a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt a 
meghatározott határidőn belül.
Fontosnak  tartjuk  megemlíteni  az  ellenőrzési  jelentés  3.2.  pontjában  szereplő  nappali 
ellátással kapcsolatosan  tett  összegző  megállapítást:  „az  ellátottakról  vezetett 
nyilvántartásokat,  dokumentumokat  lelkiismeretesen,  magas  szakmai  színvonalon  vezetik. 
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Mind a dolgozókkal, mind pedig az ellátottakkal készített interjú alapján elmondható, hogy az 
ellátottakkal folytatott munkát nagy odafigyeléssel és megfelelő szakmai tartalommal végzik.”
Ugyancsak említésre méltó az ellenőrzési  jelentés 8. pontjában  az ellátotti,  hozzátartozói 
interjúk összefoglalása.
„Az ellenőrzés részeként ellátottakkal, ellátotti hozzátartozókkal, önkormányzati vezetőkkel 
került sor interjúkra.
Az  ellátottak  és  hozzátartozóik  számára  fontos  az  intézmény  igénybevételi  lehetősége. 
Szívesen veszik igénybe a szolgáltatást, mert tapasztalataik alapján megfelelő színvonalú és 
az  ellátott  igényeihez,  állapotához  igazodó  ellátásban  részesülnek.  Mind  a  szolgáltatás 
igénybevétele  előtt,  mind  annak  során  megfelelő  tájékoztatásban  részesülnek,  kérdéseikre 
mindig megfelelő választ kaptak. Az ellátottjogi képviselőről hallottak, látták a hirdetményét, 
de  igénybe  vételére  még  nem  volt  szükségük.  Megítélésük  és  tapasztalataik  alapján  a 
gondozóik legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen látják el Őket. Volt olyan hozzátartozó, 
aki  a szolgáltatás  igénybe vételével  tudott  nyugodtan munkát  vállalni.  Az ellátottak érzik, 
hogy  az  önkormányzatok  hozzáállása  a  szociális  intézményekhez  az  anyagi  korlátok 
figyelembe  vételével  a  lehető  legjobb.  Többen  megjegyezték,  hogy  a  gondozóház 
megszüntetése  több  családot  állított  nehezebb  helyzet  elé.  Az  önkormányzati  vezetők, 
dolgozók  ismerik  az  intézmény  tevékenységét,  a  beszámolások  során  lehetőségük  adódik 
alapos tájékozódásra, de azt akár az intézményben személyesen is megtehetik. Megítélésük 
szerint szükség van az intézményre, sok család élethelyzetén tudnak ilyen formában javítani.
Segítséget jelent a munkában a falugondnokok jelenléte a területen, egyes településeken az 
intézmény működésének feltételét jelentik. A gondozóház bezárása tényként kezelendő, de a 
koncepció  szerint  bentlakásos  intézményt  létesítenének,  ha  annak  anyagi  forrásai 
megoldódnak,  így  a  gondozóház  hiányát  is  megoldhatják.  Elégedettek  az  intézmény 
működésével.”

7.2. A  Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli  Regionális  Igazgatósága Szombathely 
2010. szeptember 6-7-én a  támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai alapellátás 
vonatkozásában a 2009. évben igénybevett támogatások elszámolásáról helyszíni ellenőrzést 
végzett. Mivel ezen ellátások nem képezik a koncepció felülvizsgálat tárgyát, ezért részletesen 
nem ismertetjük.

37 Vas megye középtávú szociális szolgáltatásfejlesztési stratégiája, a szociális 

szolgáltatások fejlesztési szükségletei és prioritásai 2008-2010.

A Vas megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról szóló dokumentum 
kiemeli,  hogy  az  alapszolgáltatások  körében  a  települési  önkormányzatok  kötelezően 
teljesítendő  feladatai  közül  a  megyében  a  legkevésbé  kiépült  szolgáltatás  az  étkeztetés, 
valamint  a  házi  segítségnyújtás,  melyek  megoldása  –  különös  tekintettel  a  gondozási 
szükséglet vizsgálat eredményétől függő szolgáltatás nyújtás biztosítására - sürgető feladat.

Egyes  speciális  ellátotti  csoportok  (fogyatékkal  élők,  pszichiátriai  és  szenvedélybetegek, 
demens személyek), nappali ellátása hiányosan kiépült, fejlesztése szükséges.

A fejlesztési  prioritások  közül  azonban  továbbra  is  hangsúlyozni  kívánják:  a  népesség 
elöregedésére, az idősek növekvő rászorultságára tekintettel a
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- családközeli,  illetve  az  idős  ember  saját  otthonában  történő,  szakszerű 
gondozásának biztosítását, 

- az idősotthoni, valamint demens férőhelyek további bővítését,
- a tartós bentlakásos intézmények fizikai és kommunikációs akadálymentesítését, 

korszerűsítését,
- a pályázati lehetőségek függvényében a leromlott állapotban lévő kastélyépületek 

rekonstrukciójának folytatását, illetve kiváltását,
- a rászorultság elvének fokozott érvényre juttatását.

A Vas megyei koncepció felülvizsgálati anyagában Szentgotthárd vonatkozásában megjelölt 
fejlesztési  irányok, elképzelések időközben realizálódtak,  hiszen a támogató szolgálat  és a 
közösségi  ellátások  állami  finanszírozási  rendszerbe  történő  befogadására  és  működése 
támogatására benyújtott pályázat sikeres volt, a finanszírozási időszak 2009. január 1-2011. 
december 31.
A Városi  Gondozási  Központ  akadálymentesítése,  fűtéskorszerűsítése  pályázati  forrásból 
megvalósul, továbbá beindult a Mental Health projekt is.

38 Szentgotthárd Város Önkormányzata középtávú szociális szolgáltatásfejlesztési 

stratégiája, a szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei és prioritásai 2010-2012

• A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata idején ismert szabályozási 
elvek figyelembe vételével továbbra is Társulási fenntartásban kell működtetni a 
szociális szolgáltatást nyújtó intézményeket.

• A szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása olyan személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátás, amelyet továbbra is Szentgotthárd közigazgatási területén élő lakosság 
számára kell nyújtani, nincs sem szakmai, sem pénzügyi realitása annak, hogy ezen 
ellátások a kistérség irányába megnyíljanak. 

• Az étkeztetés szolgáltatás alapvető hiányossága, hogy  a városrészeken hétvégén és 
ünnepnapokon az étkeztetés lehetősége nem megoldott. Ahhoz, hogy Szentgotthárd 
közigazgatási területére hétvégén is kivigyék az ételt, ehhez minden feltétel adott (a 
nappali  ellátás,  Idősek  Klubja  7  napos  nyitva  tartással  üzemel).  Erre  vonatkozóan 
igényfelmérést  kell  végezni, illetve  meg kell  vizsgálni,  hogy ez  plusz  költségébe 
kerülne-e az Önkormányzatnak. 

• A Városi Gondozási Központ keretében megvalósított idősek nappali ellátása az állami 
normatíván  felül  viszonylag  magas  önkormányzati  hozzájárulást  igényel,  amelynek 
fenntarthatóságát  a  jövőben  az  önkormányzati  költségvetés  tervezésénél  meg  kell 
vizsgálni.

• Elsősorban pályázati forrás igénybevételével meg kell valósítani a szociális személyes 
gondoskodást  nyújtó  alapellátásokat  magába  foglaló  szolgáltatások,  elsősorban: 
szociális  étkezés,  Idősek  Klubja napi  működését  biztosító tárgyi  eszközök pótlását, 
cseréjét.  A tárgyi  eszközök  jelentősen  elhasználódtak  (pl.:  fotelok,  ebédlőszékek, 
rozsdamentes  szállítóedények:  badellák,  éthordók;  rekeszek,  étkezéshez  szükséges 
felszerelések stb.)

• A  Városi  Gondozási  Központ  épülete  akadálymentesítésének  megvalósulásával 
kezdeményezni kell  az étkeztetés, az idősek nappali  ellátása, a házi segítségnyújtás 
szolgáltatások határozatlan idejű működési engedélyének megkérését.

• Amennyiben  a  fenti  szolgáltatások  határozatlan  idejű  működési  engedéllyel 
rendelkeznek,  akkor  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmény  és 
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falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás 
engedélyezéséről  szóló  188/1999.(XII.16.)  Korm.rendelet  módosításáról  szóló 
353/2007.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  alapján  készült,  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testületének  53/2009.számú  határozatával  elfogadott 
intézkedési  tervében  foglaltak  –  amely  a  Városi  Gondozási  Központ,  Sztg.  Arany 
J.u.1.sz  alatti  épületének  külső  és  földszinti  részének  akadálymenetesítése 
vonatkozott- megvalósulnak.

• Vas  megye  szociális  szolgáltatástervezési  koncepciója  felülvizsgálati  anyagában 
megfogalmazott  idősotthoni  férőhelyek  számának  bővítése  kapcsán,  Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  továbbra  is  jelzi  Vas  Megye 
Önkormányzata, mint a bentlakásos idősotthoni ellátás megszervezésére hivatott szerv 
felé,  hogy  Szentgotthárdon,  valamint  kistérségében  a  hiányzó  idősotthoni  ellátás 
megteremtésére vonatkozó igény továbbra is fennáll.  

• Továbbiakban is meg kell tartani a pénzbeni és természetben nyújtott ellátások arányát, 
a kialakult jó gyakorlatot folytatni kell a vásárlási és gyógyszerutalványok nyújtása, 
szociális fa biztosítása terén. 

• Az  önkormányzati  pénzbeni  és  természetbeni  ellátások  iránti  igények 
megalapozottságát  fokozottabban  kell  helyszíni  környezettanulmányok  készítésével 
ellenőrizni.

Szentgotthárd, 2010. november 2.

Beszámoló
a Képviselő-testület 2010. december 15.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Minden  év  végén  áttekintjük  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
részvételével működő gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok, erdőgazdálkodó 
egész évi tevékenységét.  A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tehát a 2010. 
évben is beszámolót kértünk az érintettektől. A 2010. évben különösen a gazdasági 
társaságaink vonatkozásában a  korábbinál  sokkal  erősebb kontrollt  működtetünk, 
hiszen  valamennyi,  önkormányzatunk  által  alapított  vállalkozástól  havi 
rendszerességgel kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, így tehát rendszeresen 
értesülünk a vállalkozások helyzetéről. 
A mostani beszámolóhoz kötelezettségüknek minden megkeresett eleget tett.
A  mellékletben  együtt  láthatunk  minden  vállalkozást,  társadalmi  szervezetet, 
felügyelő bizottságot, amelyek  önkormányzatunk érdekeltségi körébe sorolhatók.  A 
vállalkozásaink  jelentős  visszaesésről  nem  számoltak  be,  ellátták  feladataikat. 
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Várakozásaik szerint a következő évben lesznek gondjaik, de legalább az elért szint 
megtartásában  valamennyien  reménykednek.  Az  önkormányzattal  való 
kapcsolatukat  megfelelőnek  értékelik  –  természetesen  több-kevesebb  kritikát  is 
megfogalmazva.
Az  önkormányzat  közreműködésével  létrehozott  társadalmi  szervezetek  és 
közalapítványok munkájukkal megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni 
(pl.  Szentgotthárdért  Közalapítvány),  illetve  van  olyan  szervezet  is,  amely 
Szentgotthárdon  fontosnak  ítélt  cél  elérésére  jött  létre  és  ehhez  csatlakozott 
alapítóként az önkormányzat (pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány). Van olyan 
szervezet,  amely  adományokat  gyűjt,  és  ebből  próbál  városi  célokat  támogatni 
(Szentgotthárdért Közalapítvány). 
Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő 
bizottsági és igazgatótanácsi tagjai is a végzett munkájukról. 
Összességében  egy  érdekes  kép  bontakozik  ki  a  beszámolók  alapján.  Néhány 
hozzáfűzés a beszámolókhoz. 

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a 
Gotthárd-Therm Kft., a Vasivíz ZRt., 
-  a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért  Közalapítvány, a 
Szentgotthárd  Közbiztonságáért  Közalapítvány,  a  Szentgotthárd  Szakképzéséért 
Közalapítvány;
- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója; 
-  a  Vasivíz  Zrt.  Felügyelő  Bizottságának  tagja,  a  Régióhő  Kft.  Felügyelő 
Bizottságának tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának tagja
2010. évi munkájáról szóló, a mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:   Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2010. december 6.

Huszár Gábor
  polgármester

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
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KÉRDŐÍV

az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások,
az önkormányzat által létrehozott közalapítványok

beszámolójához.

1.) A szerv megnevezése: Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

- 208 -

Iktatószám: K- 157 /2010

Kelt: Szentgotthárd, 2010.11.19.

208



 
                                           székhelye: 9970 Szentgotthárd Füzesi út 3/a.

                                                         vezetője: Dr. Gömbös Sándor
                                                 

2.)Foglalkoztatottak, tagok száma: 72 fő

    2010-ben a létszám:
          nőtt          csökkent      X nem változott
       (a megfelelő választ jelölje!)

3.)  A  2010.  évi  tevékenység  eredményei  és  a  tapasztalt  negatívumok  rövid  
szöveges ismertetése:

A 2010 évben októberi  hónappal  bezárólag az előző időszakhoz képest 

38%-al nőtt a fürdőbe látogatok száma. Az egy napra jutó látogatói létszám 

megközelítette  a  300 főt.  A vendégek  időbeli  eloszlására  azonban  még 

mindig  az  jellemző,  hogy  a  hétvégén,  az  ünnepnapokon  teltházas 

foglaltságot,  míg  hét  közben egy-két  száz  fős  kihasználtságot  érünk  el. 

Jellemzően  a  hotel  forgalma  is  így  alakul.  Nem,  illetve  csak  a  nyári 

időszakban  fordul  elő,  hogy  négy  napnál  hosszabb  időre  érkeznek 

vendégek a szállodába, hogy a hétköznapi időszakban is itt tartozódnak. A 

fürdő  önfenntartóvá  válásához  megtatározott  belépőjegy  áron  és  adott 

költés  mellett  folyamatosan  napi  600-700  fős  látogatói  létszámra  van 

szükség. Ezt csak további szálláshelyek létesítésével, és a jelenlegi mellett 

további vendégkör megjelenésével lehet elérni.

A  fürdőt  ismertté  tételéhez  folyamatos  reklám  tevékenységre  lenne 

szükség. A hotel és a fürdő együttműködése e témában is fontos lenne, 

azonban  ez sajnos  még  várat  magára.  Sokszor  ér  minket  az  a  vád  (a 

vendégek részéről is), hogy kevés a hirdetésünk, nem vagyunk ismertek. 

Ez a kérdőíveink tanúsága szerint is  így van. A megkérdezett  vendégek 

túlnyomó része barátoktól, ismerősöktől hallott rólunk. Ez egy részt jó mert 

a  személyes  és  a  jó  tapasztalatokon  alapuló  szájról-szájra  terjedő 

reklámnak erős  a  hatás,  másrészt  ez a fajta  reklám igen lassan és  kis 
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körben  terjed.  Az  aktív  marketing  ezen  belül  is  a  reklám  tevékenység 

jelenős  költségvonzattal  jár,  melynek  forrásai  jelenleg  nem biztosítottak. 

Egy terméket a piacon eladni csak úgy lehet, ha az ismert és elismert.

4.)A  szervezet  2010.  évi  pénzügyi  helyzete,  a  pénzügyi  téren  bekövetkezett  
változások a 2009. évhez képest:

A fürdő tulajdonosa a Szentgotthárd Város Önkormányzata ez évben eddig 

51.864.600.-  Ft  tagi  kölcsönt  utalt  át  a  Kft  finanszírozási  gondjainak 

enyhítésére. 10.222 ezer Ft még a 2009 évet érintő és 2009. december 31-

ét megelőző fizetési határidejű számlák kifizetésének fedezetét szolgálta. A 

fennmaradó  41.643  ezer  forintból  22.881  ezer  forintot  a  Gotthárd  I. 

elnevezésű kötvény kamatfizetésére,  míg 18.762 ezer  forintot  működési 

célú  kiadásokra  fordítottunk.  Mindezekkel  szemben  2009  második 

félévében 72.135 ezer forint  tagi  kölcsönt  kaptunk, melyből  23.723 ezer 

forintot fordítottunk kamatra és 48.412 ezer forintot működésre. 2009 első 

félévében még a kötvény fedezete működési kiadásainkat és az első félévi 

kamatfizetési kötelezettséget.

Ez  év  október  1-én  esedékessé  vált  kötvény  tőketörlesztési  és 

kamatfizetési  kötelezettségét  a  Kft  nem tudta  teljesíteni,  ezért  az  Erste 

Bank azt az Önkormányzattal, mint kezessel szemben érvényesítette. 

A 3. pontban jelzett napi vendéglétszám megléte esetén sem lesz azonban 

képes a társaság lefinanszírozni önmagát, azaz visszafizetni a kötvényből 

fakadó kötelezettségeket.

 5.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  és  a  szervezet  közötti  kapcsolat  
tapasztalatainak rövid értékelése: 

A  tulajdonos  Önkormányzat  és  a  Gotthárd-Therm  Kft  közötti 

kommunikációs kapcsolat az előző évhez képest jelentősen javult, ami a 

képviselők,  városvezetők,  hivatali  dolgozók  nyitottságának, 

érdeklődésének  fokozódásán  keresztül  nyilvánult  meg.  Fő  probléma  a 

finanszírozásban  van,  mivel  a  város  is  és  a  fürdő  is  nehéz  anyagi 

- 210 -

210



helyzetben  van,  de  ez  idáig  még  mindig  sikerült  jelen  problémára 

megoldást találni.        

6.) 2010. évben elért legfontosabb eredmények: 

a.) 2010. évben folytattuk havi rendszerességgel megtartott mediterrán, és az 

ünnepekhez kapcsolódó animációs napok megrendezését.

b.) 2009.  évhez  képest  eddig  38%-os  vendégszám  és  49  %  árbevétel 

növekedést  értünk  el.  A  vendéglátás,  mint  résztevékenység  ma  már 

nyereségesen működik.

c.) A  2009.  június  30-án  a  TÜVRheinland  által  certifikált  ISO  9001:2008 

minősítést  2010  júliusában  az  első  éves  auditon  sikeresen,  jelentős 

dicséretet  kapva  megvédtük.  (A minősítés  elnyerésével  egyrészt  eleget 

tettünk  az  első  300  millió  forintos  állami  támogatás  által  megszabott 

kötelezettségeinknek,  másrészt  vendégeink  számára  garanciát  jelent  a 

folyamatos, magas minőségen történő szolgáltatásnyújtás tekintetében.)

d.) 2009. november 1-én megnyitott a Gotth’Art Wellness & Conference **** 

Superior hotel.  A szállodával való mindennapos együttműködés kiforrására 

törekedtünk,  sajnos  ez  nem  valósult  meg  maradéktalanul.  A keletkező 

problémákat  azonban  igyekszünk  mindig  úgy  orvosolni,  hogy  azt  a 

vendégek ne érzékeljék.

e.) 2010  nyár  végére  megtörtént  az  Önkormányzat  beruházásában, 

támogatásból  felépült  strandrész  műszaki  átadása.  A közönség  előtt  a 

nyitás 2011 májusában várható. 

A fürdő és a tulajdonos között jelenleg még üzemeltetési szerződés nem 

jött létre, illetve a működés körülményei és feltételei még nem tisztázódtak.

7.) Jövő évi célok, 2011-ben várható nagyobb változások a szervezet  
életében:

a.) A kft ügyvezető igazgatója tárgyalásokat folytatott befektetők bevonása 

érdekében. A finanszírozási  problémák megoldása miatt  egyre égetőbbé 
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válik  plusz  források  felkutatása,  mind  a  vállalkozás,  mind  a  tulajdonos 

Önkormányzat érdekében.

b.)  Az  állami  támogatásból  megvalósításra  került  strandrészt  várhatóan 

2011 nyarán vehetik  használatba a vendégek.  Addig  meg kell  teremteni 

működtetésének  feltételit  (használatbavételi-  és  egyéb  engedélyesezési 

eljárások  lefolytatását),  ki  kell  dolgozni  és  meg  kell  valósítani  az 

üzemeltetéssel kapcsolatos elvárásokat, az üzemeléshez szükséges tárgyi 

és  személyi  feltételeket  amelyekhez,  továbbá  a  működtetés 

finanszírozásához forrást kell találni.  

c.)  2011-ben folytatni  kell  a  hotellel  való  jó  együttműködés szervezését, 

megvalósítását,  kiterjesztését  a  közös  célok  elérése  érdekében.  Ez  a 

személyzet, a vezetők és a város részére is tartogat feladatokat. 

Dr.  Gömbös  Sándor
ügyvezető igazgató

KÉRDÕÍV

az  önkormányzati részvétellel működő vállalkozások 
munkájának beszámolójához.

1. A cég megnevezése: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

jogi formája: vállalat

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.

a cég vezetõje, megbízatásának lejárta: Vass József, 2013. január 31.
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2. A cég által foglalkoztatott összlétszám (2010. 11. 25-én): 62 fő
(közfoglalkoztatottak nélkül)

 2010-ben a létszám 2009-hez képest változatlan

3. A vállalat 2009. évi és a 2010. I. félévi tevékenységének rövid szöveges ismertetése:

3.1. Bevezetés

Mivel a költségfelosztást év végén készíti el a vállalat, ezért tevékenység szerinti bontásban a 
két évet nem lehet összehasonlítani számszakilag. E helyett az összevethetőség érdekében az 
5-ös  (költségek),  8-as  (ráfordítások)  és  9-es  (bevételek)  főkönyvi  számlaosztály  szerinti 
bontást  alkalmaztuk.  Ez  alapján  készült  az  eredmény-kimutatás.  Az  összevethetőség 
érdekében  a  2008-2009.  évi  eredménykimutatásból  kivettük  az  elszámolt  értékvesztés 
eredményt módosító hatását, mivel ez egyedi értékelés alapján szintén csak év végén készül 
el.

3.2. Tevékenységi kör

Az ÖKV évek óta,  így 2008.  évben  és  2009.  I.  félévében az  alábbi  területeken  folytatta 

tevékenységét.

Önkormányzati megbízás alapján:

közterület tisztítás, iparterületi közterület fenntartás, rábafüzesi határátkelő és bevezető 8-as 

út  mentén  takarítás,  szeméthulladék  összegyűjtése,  városi  és  egyéb  parkfenntartás, 

strandfürdő  karbantartása,  építési  törmelék  és  zöldhulladék  kezelése,  önkormányzati 

tulajdonú intézmények takarítása, karbantartása, óvoda-bölcsőde karbantartási  munkái és 

udvar takarítása (megrendelésre), sportpálya karbantartása, üzemeltetése, lakásbérlemények 

ingatlankezelése, városi fizetőparkoló rendszer üzemeltetése, társasházi ingatlankezelések, 

önkormányzati megrendelésre végzett fenntartási, építési, szerelési, szállítási munkák

Egyéb feladatok:

Alpokalja Motel és Kemping üzemeltetése, idegen megrendelésre végzett parkgondozások, 

idegen megrendelésre végzett fenntartási, építési, szerelési, szállítási, gépi munkák
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3.3. Eredménykimutatás

Az ÖKV tevékenységének eredményét az alábbi táblázat mutatja be (eFt-ban):

Megnevezés                                            2008. év                    2009. év              2010.I.félév  

5-ös számlaosztály (költségek) 157.406 158.024 82.196

8-as számlaosztály (ráfordítások) 16.817 17.446 5.798

9-es számlaosztály (bevételek)                 175.598                     175.754                       85.429  

Eredmény (9-5-8) 1.375 254 -2.565

A 2008-2009.  évben elszámolt  értékvesztés eredménymódosító  hatásának kiszűrése után a 

fenti  táblázatból  látható,  hogy  az  ÖKV  2010.  I.  félévi  időarányos  eredménye, 

(elhatárolásokkal) lényegesen rosszabb, mint a 2009. évi eredmény. 

4. A szervezet 2010. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett változások 
a 2009. évhez képest:

A vállalat pénzügyi helyzetét (likviditását) jelentősen rontja az, hogy az önkormányzat által 

meghatározott  keretfeladatokat 2003. év óta lényegében változatlan szinten finanszírozza a 

tulajdonos. Ebben 2008. évben történt lényegi emelés, de 2009-ben lényeges, kb. 12 millió Ft-

os csökkenés következett be.

A keret-megállapodások alapján 2010. évben kapott bevételek növekedése csak a 2009. 07. 

01-től megnövekedett ÁFA-ra nyújtott fedezetet, ugyanakkor a bevételek csökkentek: kiesett 

az óvoda-bölcsőde karbantartására és külső takarítására kapott  összeg (576 eFt/félév) és a 

2009. évi árvízvédelemmel kapcsolatosan 2.923 eFt extra bevétel.

A kötelező minimálbérnövelés hatását ellensúlyozta a járulékok 2010. évi 5 %-os csökkenése.
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Ehhez hasonlóan súlyos problémát jelent az, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 

lakók lakbér és vízdíj hátralékának és a lakástulajdonosok vízdíjhátralékának együttes összege 

(ahol az ÖKV fizeti a vízdíjat), 2008. 12. 31-én 12.893 eFt, 2009. 12. 31-én 13.086 eFt volt, 

mely összeg a megtett intézkedések ellenére 2010. 06. 30-ra 13.143 eFt-ra nőtt. A lakbér nem 

fizetése csökkenti a vállalat számlájára befolyt összegeket, míg a vízdíjat az ÖKV – mint az 

önkormányzatú tulajdonú bérlakások/házak kezelője – kifizeti a lakók helyett, de ezt ők csak 

részben térítik meg. 

A vállalat folyamatosan likviditási gondokkal küzd. A likviditási problémák áthidalására az 

ÖKV  2003.  évtől  kezdődően  folyamatosan,  2010.  évben  újra  folyószámlahitel-keret 

biztosításáról kötött megállapodást az OTP Bank NyRT-vel. A hitelkeret összege a 2003. évi 6  

millió Ft-ról 16 millió Ft-ra nőtt. Ennek oka a folyamatos alulfinanszírozottság és az ezen 

időszak  alatt  megvalósított  beruházások  (71.334  eFt  !)  finanszírozása.  A likviditási 

gondok annak ellenére élők, hogy a megvalósított beruházások értékének 81 %-a 2010. 

09. 30-ig ki lett fizetve.

Jól jellemzi az ÖKV 2009-2010. évi pénzügyi helyzetét, hogy a beruházások összege a 

2003-2008. közti időszak évi átlagosan 11.808 eFt-járól 2009-re 350 eFt-ra, 2010-re 137 

eFt-ra csökkent.

5. Az ÖKV és Szentgotthárd Város Önkormányzata közötti kapcsolat tapasztalatainak rövid  
éretékelése:

Az ÖKV és Szentgotthárd Város Önkormányzata közötti kapcsolat alapvetően jó, de egyrészt 
a  Közszolgátató  Vállalat  számára  biztosítot  50  eFt  feletti  karbantartási  keret  terhére 
elvégeztetett  hivatali  megrendelések  csökkentik  a  vállalat  mozgásterét,  módosítják  a 
karbantartási  tervet,  másrészt a  PH  az  általa  megrendelt  munkákra  időben  biztosítson 
megrendelésszámot  (ez  a  számlázás  feltétele),  mivel  az  ÁFA törvény szerint  a  teljesítést 
követő 15 napon belül számlázni kell,  harmadrészt  az elküldött árajánlatokra elfogadó vagy 
elutasító válasz 2 héten belül érkezzen meg, hogy a munkát jobban tudjuk ütemezni.

6. 2010. évben elért legfontosabb eredmények
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Az ÖKV működőképességének és fizetőképességének megőrzése.

A közfoglalkoztatási program keretében a városban olyan munkák elvégzésére nyílt lehetőség, 
melyeknek  csak  töredéke  lett  volna  elvégezve  ennek  hiányában.  A  közfoglalkoztatás  
önmagában  nem  varázsszer,  működéséhez  szükség  van  az  ÖKV  dolgozóira,  gépeire,  
szerszámaira, szállítóeszközeire.

7. Jövõ évi célok, 2011-ben várható nagyobb változások a szervezet életében
A  PH  megbízásából  a  vállalat  által  végzett  tevékenységek az  elmúlt  8  évben  (2008. 
kivételével) folyamatosan alulfinanszírozottak, ami a vállalatnak – amellett hogy folyamatos 
fejlesztéseket, beruházásokat kell végrehajtania – komoly likviditási problémákat jelent. Az 
Önkormányzat likviditási gondjai továbbgyűrűznek a Közszolgáltató Vállalathoz.

8. Összefoglalás

Összefoglalva megállapítható,  hogy az ÖKV gazdálkodása az elmúl két évben javuló 
eredményességet  mutatott,  ez  azonban  2010.  évre  veszteségbe  fordul.  Továbbra  is 
problémát jelent a gép- és eszközpark egy részének elavultsága, likviditási problémákat 
okoznak az alulfinanszírozottság és a magas kintlévőségek. Ezeknek tudható be, hogy az 
ÖKV-nek  2009.  évben  2.646  eFt,  2010.  1-9.  hónapjában  1.530  eFt  kamatfizetési 
kötelezettsége keletkezett.
Szentgotthárd, 2010. november 25.

Vass József
igazgató

KÉRDÕÍV

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások,
az önkormányzat által létrehozott közalapítványok

beszámolójához.

1.) A szerv megnevezése:.RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató KFT.
 
                                           székhelye:Körmend

                                                         vezetője:Németh István
                                                 

2.)Foglalkoztatottak, tagok  száma:30 fő

    2010-ben a létszám:
          nőtt          csökkent     X nem változott
       ( a megfelelő választ jelölje!)
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3.) A 2010. évi  tevékenység eredményei és a tapasztalt negativumok rövid 
szöveges 
     ismertetése:

A társaság tevékenysége a szolgáltatás biztonsága, folyamatossága 2010-ben
zökkenőmentes volt.
A pénzügyi likviditás biztosításához 2009-ben felvett rulírozó hitel visszafizetése 
folyamatban van, várhatóan az év végéig befejeződik.
A kintlévőségek nagy mértékű növekedése továbbra is nagy probléma.  
Elsősorban emiatt nem jut elegendő pénzügyi forrás az eszközök 
rekonstrukciójára, korszerűsítésére.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4.)A szervezet 2010. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett
   Változások a 2009. évhez képest:

 A cég likvidítási helyzete erősen leromlott a gazdasági válság hatására. Az 
egyensúly külsőforrás felhasználásával volt biztosítható.

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat 
              tapasztalatainak rövid  értékelése: 

Az Önkormányzattal a cég kapcsolata napi jellegű, közvetlen. Eddig minden 
közös intézkedés konfliktus mentes és eredményes volt. 
Ugyanez vonatkozik a Közszolgáltató Vállalatra is.

       ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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 6.)2010.évben elért legfontosabb eredmények:

Az eszközök szinten tartását, az üzembiztonság feltételeit biztosítottuk.
A szükséges karbantartásokat elvégeztük.

         ..................................................................................................................................

         ..................................................................................................................................

7.)Jövõ évi célok, 2011-ben várható nagyobb  változások  a szervezet  
     életében:

2010-ben a legfontosabb célok:

- a szolgáltatói eszközpark műszaki színvonalának javítása, de legalább 
megtartása,

- a felvett hitel visszapótlása,
- a hőforrás oldali rekonstrukció előkészítése, megvalósítása.

Szervezeti változás nem várható.

...............................................................................................................................

......

...............................................................................................................................

.....

                                                                                                   Németh István sk.
   ügyvezető igazgató

Kiss János
Erdőgazdálkodó
9970 Szentgotthárd 
Vakarcs Kálmán utca 46.
dr. Dancsecs Zsolt Tárgy: beszámoló erdőgazdálkodói tevékenységről
Szentgotthárd Város Jegyzője

Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata éves munkatervében meghatározottaknak megfelelően a 
Jegyző Úr kérésére elkészítettem az Önkormányzati vállalkozások, közalapítványok 
beszámolója napirendhez az erdőgazdálkodói tevékenységről szóló beszámolómat. 
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Szentgotthárd Város erdőgazdálkodói feladataival az Önkormányzat 2010. szeptember 6-ai 
kezdettel bízott meg. Az azóta eltelt időszakban a következő feladatokat végeztem el:

• A megbízás átvételét követően végigjártam Szentgotthárd Város 1/1-es tulajdonú erdő
területeit, tájékozódtam az állomány fafaj-összetételéről, koráról, erdészeti értékéről. 
Megállapításaimról, észrevételeimről jegyzeteket készítettem, ezekről az Aljegyző 
Asszonyt tájékoztattam. Összesítve megállapíthatom, hogy kitermelésre alkalmas faál
lományt egyik erdőterület sem tartalmaz.

• Az osztatlan közös tulajdonú erdőterületek bejárását napi folyamatossággal végzem. 
Ezek magas száma miatt az összes területet még nem állt módomban végigjárni. Ezek
re a területekre bejelentkezett egyéni erdőgazdálkodókkal felvettem a személyes kap
csolatot a későbbi együttműködés érdekében.

• Megvizsgáltam az 1956-os emlékerdő vadvédelmi szükségességét. Megállapítottam, 
hogy az alkalmazott egyedi védőháló a fák méretei miatt felesleges.

• A 2340 helyrajzi számú ingatlanon Bugán József erdőgazdálkodó által kitermeltetett 
14 m3 tölgy fűrészrönk hasznosításáról gondoskodtam, belőle hidak, játszóterek, padok 
javítására alkalmas padlóanyag vágatását oldottam meg. A faanyag jelenleg szállításra 
vár a Közszolgáltató Vállalat telephelyére.

• Az Aljegyző Asszony kérésének megfelelően beszereztem 60 űrm. szociális tűzifát. 

• Felvettem a kapcsolatot a műszaki iroda vezetőjével és munkatársával, akikkel az 
alábbi konkrét feladatok végrehajtását beszéltem meg és végeztem el:

1. Az alábbi területeken található fák egészségi állapotát, veszélyességét vizsgáltam és a 
következő véleményt alakítottam ki:
 
o Szentgotthárd-Farkasfa kultúrháznál 12 db lucfenyő van. A közelmúltban egyet a vihar 

már kidöntött. Még kettő darab van, ami egészségi állapotánál fogva hasonlóan 
járhat. Itt elég a légkábelt lebontani az eltávolításukhoz. A kultúrház mellett levő 
gáztartály kerítésében 2 fűzfabokor eltávolítása szükséges, ez most még kézi 
eszközökkel megoldható. 

o - Rábafüzesen a Déryné utcában a diófa kivágása indokolt, van hely a kidöntéséhez. 

o - A kollégium udvarán két darab méretes kőrisfa van közvetlenül a garázssor mellett-
fölött. Kivágásuk indokolt, profi szakmunkát és eszközöket igényel. A szociális otthon 
kerítésénél a tölgyről valóban hullnak a száraz ágak. A lucfenyőket már felnyesték. 

o - Ugyancsak komoly eszközigénnyel távolítható el a gondozási központ 3 lucfenyője. 

o - Az Arany János Általános Iskola bejáratánál levő száraz juhar kivágására van hely. A 
vadgesztenyék száraz ágainak levágása is emelőkosaras művelet. Az iskola 
sportpályának kerítésénél a Mártírok u. felől 10 db lucfenyő van. Köztük négyen 
látható a száradás kezdeti stádiuma. Kitermelésükhöz van hely. 

o - A zsidai temető fái szépen karbantartott fák. A bejáratnál lévő tölgy a korábban 
levágott ághely mentén korhadásnak indult. Kivágása indokolt. 
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o - Az Árpád u. 8. udvarán 4 db lucfenyő kivágása indokolt. A garázsajtó vízvetőjének 
lebontása után van hely a kitermelésre. 

o - Az autóbusz-pályaudvarnál Jáni doktor kerítése felett a kőrisfán száraz ág van. 
Eltávolítása eszközigényes (emelőkosár) feladat. 

o
o - A mozinál a lucfenyőnél légkábelre lesz szükség, ez a fa egyelőre nem beteg. A juhar 

koronája szárad, és az ezüsfenyő is beteg. 

o - A plébánia parkolójánál lévő fákon vannak száraz ágak, mint ahogy a Széchenyi 
parkolójánál a hárson, de ezeket nem vágnám ki, csak a veszélyes gallyakat 
távolítanám el. 

o - A Gimnázium udvarán a fűzfa kivágását indokoltnak tartom. A világítás oszlopai és 
légkábelei útban vannak a művelethez. A lucfenyők felgallyazása indokolt. A 
nagykapunál levő fenyőfa is beteg, kivágatnám. 

o - József A. úti társasház udvarán épületek és légkábelek között 3 db lucfenyő van. 

o - Kilián u. sportpálya mentén két fenyőfa sor is van. Egyiken a korona egy része száraz, 
azt az egyet kivágatnám. 

o - A Kethelyi u. 44. melletti vízelvezető árok fűzfái még nem olyan nagyok. Levágásuk 
mindenképpen indokolt. Kétoldalt kerítés van. 

o - A régi strand kerítésénél a nyárfák kivágását indokoltnak tartom. Kitermelésük nem 
bonyolult, de szakmunkát igényel. 

o - A zsidahegyi út kereszteződésénél 6 db ezüstfenyő közül 4 db száraz. Pont az a kettő 
él még, amelyek a biztonságos közlekedést akadályozzák. Még nem méretes fák. 
Kivágásuk indokolt, de nem bonyolult. 

2. A Műszaki Iroda Vezetőjének kérésére saját karácsonyfatelepből oldottam meg a 
zöldgally-szükségletet az adventi szökőkút-díszítéshez, valamint egy karácsonyfát a város, 
egyet a fürdő részére ugyancsak saját karácsonyfatelepből biztosítottam, ugyanis sem a 
város erdőterületén, sem az erdészet erdeiben ilyen méretű fenyőfa/karácsonyfa nem 
található.

Szentgotthárd, 2010. december 2.

Tisztelettel: Kiss János
erdőgazdálkodó

Beszámoló a VASIVÍZ Zrt Felügyelő Bizottságában  2010. évben végzett munkáról

A VASIVÍZ Zrt  2007. május-i  közgyűlésén a tulajdonosok ajánlásai alapján - a Felügyelő 
Bizottság ügyrendjének megfelelően -  megválasztásra kerültek (9 fő) a  Felügyelő Bizottság 
tagjai.  Az FEB  2007. június 6-i alakuló ülésén a bizottsági tagok maguk közül Fekete Tamás 
FEB tagot  választották meg  a Felügyelő Bizottság elnökének. 
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi  IV. törv. III. 
fejezete és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően fogadta el a Zrt Közgyűlése.
A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság Közgyűlése részére ellenőrzi a Zrt ügyvezetését, a 
működését,  gazdálkodását.  Ellenőrzi,  hogy  a  társaság  tevékenysége   jogszabályba, 
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alapszabályba, közgyűlés határozataiba ütközik-e. Rendszeresen megvizsgálja és ellenőrzi a 
Közgyűlés  elé  kerülő  anyagokat,  előterjesztéseket,  beszámolókat,  üzleti  jelentéseket.  Az 
Felügyelő  Bizottság  a  2007.  évben  elfogadott,   módosított  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzata illetve Ügyrendjének  megfelelően végezte éves ellenőrző tevékenységét. 
A Felügyelő Bizottság a 2009. 12. 15-i ülésén elfogadta a 2010. évre vonatkozó munka- és 
üléstervét (1.sz. melléklet)
A köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi 
CXXII.  Törvény  hatálybalépése  szükségessé  tette  a  Zrt  rendkívüli  közgyűlésének 
összehívását.  A törvény rendelkezéseinek megfelelően az  addig 9 fős  Felügyelő  Bizottság 
létszáma 6 főre csökkent. A munkavállalók által delegálható FEB tagok száma 3-ról 2 főre 
változott, a Körmend, Vasvár, Szentgotthárd által delegálható 3 fő (városonként 1-1 fő) FEB 
tagok száma 1 főre csökkent, mivel Körmend és Vasvár önkormányzata visszahívta az általuk 
delegált  FEB  tagokat.  A törvény  és   az  érintett  önkormányzatok  képviselőinek  előzetes 
megegyezésének következtében a három város ciklusonként csak  1 fő FEB tagot delegálhat 
(és 1 fő Igazgatósági tagot), tehát az éppen soron következő város sem FEB, sem IG tagot nem 
delegálhat.

A  munkatervnek  megfelelően  a  helyszínen  ellenőriztük  Fedett  Uszoda  és  Termálfürdő 
üzemeltetését,   működtetésének  racionalizálására  tett  intézkedéseket,  fejlesztési  terveit, 
lehetőségeit. Szintén a helyszínen ellenőriztük az Északi Vízellátási  Főmérnökség Kőszegi 
művezetőségének  munkáját,   tevékenységét,  műszaki  feltételeit,   a  minőségi  szolgáltatás 
fejlesztésére tett intézkedéseit. 
Ismételten  vizsgáltuk  az  ISPA  beruházás  II.  ütemében  elkészült   szennyvíztelepi  és 
komposztáló  és  egyéb  technikai  fejlesztéseket,  azok  gazdaságos  működtetésre  gyakorolt 
hatásait. 
Véleményeztük a VASIVÍZ Zrt 2010. évi üzleti és  beruházási tervét. Ellenőriztük a 2009. évi 
üzleti tervének teljesítését, mérlegbeszámolóját. Folyamatosan figyelemmel kísértük a 2010. 
évi   üzleti  tervének  teljesítését.  A Felügyelő  Bizottság  foglalkozott  a  Fedett  Uszoda  és 
Termálfürdő szolgáltatási díjaival, a fürdő látogatottságának és bevételei növelésére érdekében 
tett  intézkedéseivel,  a  belépési  díjak,  a  vendégforgalom  és   a  vendég  elégedettség 
kapcsolatával. Ellenőriztük a sárdéri gépház korszerűsítésének folyamatát, a Déli Vízellátási 
és  Csatornázási  Főmérnökség  vasvári  művezetőségének  működését,  a  vasvári 
szennyvízcsatorna  hálózat  fejlesztésének  lehetőségeit.  Programunknak  megfelelően 
ellenőriztük az Északi Vízellátási Főmérnökség csepregi művezetőségének tevékenységét.
Tájékoztatást kértünk a gazdasági igazgatótól a munkabéren felüli, a munkavállalók részére 
biztosított pénzbeli vagy természetbeni juttatások rendszeréről, azok költségeiről.  Továbbá 
információkat kértünk a be nem fizetett szolgáltatási díjak  alakulásáról és a behajtásukra tett 
intézkedésekről. Tájékozódtunk  a VASIVÍZ Zrt informatikai rendszerének korszerűsítéséről, 
a fejlesztés nyújtotta előnyökről,  az üzemeltetésük révén várható költség megtakarításokról.  

Ellenőriztük a Zrt  munkavédelemi rendszerét, a munkakörülmények javítása és a balesetek 
megelőzése   érdekében tett    intézkedéseit  és  az eddigi tapasztalatokat. Véleményeztük a 
2011. évi
szolgáltatási díj tervezeteket, részt vettünk a VASIVÍZ Zrt közgyűléseinek előkészítésében.

A 6 fős Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységét a munka – és üléstervének megfelelően, 
a tulajdonos önkormányzatok véleményeinek, érdekeinek és a vonatkozó jogszabályoknak a 
figyelembe vételével végezte.  
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Ellenőrzéseink  alapján megállapítható,  hogy a  VASIVÍZ Zrt  Közgyűlés  által  elfogadott  az 
üzleti terve alapján, az Igazgatósági határozatok, a vonatkozó jogszabályok és a tulajdonosi 
elvárásoknak megfelelően eredményesen és jogszerűen működött.  

Szentgotthárd, 2010. 12. 01. 
                                                                                                   
  
                                                                                                          Fekete Tamás
                                                                                               Felügyelő Bizottság elnöke 

1. számú melléklet :
39 A VASIVÍZ Zrt. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

2010. évi munka- és ülésterve 

A./ Helyszíni ellenőrzések, vizsgálatok

1. Fedett  uszoda  és  Termálfürdő  üzemeltetésének  tapasztalatai,   működtetésének 
racionalizálására tett intézkedések, fejlesztési tervei, lehetőségei

Felelős:Fekete Tamás, Szilágyi Zoltán, Horváth Zsolt, Székely Zsolt

Kántás Zoltán főmérnök

Határidő: 2010. május 20.

2. Északi Vízellátási  Főmérnökség Kőszegi művezetőség működésének tapasztalatai
Felelős: Fekete Tamás, Háromi Jenő, Horváthné Stukics Erzsébet,

                   Györei István főmérnök

Határidő: 2010. szeptember 20.
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3. Az  ISPA  beruházás  II.  ütemében  elkészült   szennyvíztelepi,   komposztáló  és  egyéb 
fejlesztések eddigi üzemének, működésének tapasztalatai 

Felelős: Fekete Székely Zsolt, Szilágyi Zoltán,  
                    KATONA LÁSZLÓ FŐMÉRNÖK

Határidő: 2010. október 20.

B./ A Felügyelő Bizottság ülésterve

2010. január 22

1. Rendkívüli közgyűlés összehívása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény végrehajtásával kapcsolatban

            Előadó: Wagner József vezérigazgató
2.   Egyebek

       2010. január 29.

1.   A VASIVÍZ ZRt  rendkívüli közgyűlésének összehívása        
           Előadó: Wagner József vezérigazgató

2. Egyebek

       2010. február 18.

1.   A VASIVÍZ ZRt. 2010. évi üzleti tervének véleményezése
      Előadó: Wagner József vezérigazgató 

2.   A Fedett Uszoda és Termálfürdő 2010. évi belépődíjai
                Előadó : Kántás Zoltán főmérnök
3.   Egyebek 

2010. április 09.

1. A 2009. évi üzleti terv teljesítése, mérleg elfogadása
Előadó:  Wagner József vezérigazgató

2. A VASIVÍZ ZRt. 2009. évi évzáró közgyűlésének előkészítése
Előadó:, Wagner József vezérigazgató,  Fekete Tamás FB elnök

3. A sárdéri gépház korszerűsítésének eredményei, üzemeltetésének tapasztalatai
      Előadó : Krenner Róbert szolgáltatási igazgató

4.    Tájékoztató a  VASIVÍZ Zrt. 2010. évre tervezett fejlesztési, beruházási tervéről
Előadó:  Zelles Zsolt fejlesztési igazgató

5.    Egyebek

2010. május 20.
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1. Beszámoló a VASIVÍZ ZRt. 2010. évi üzleti terve I. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Wagner József vezérigazgató

2. A Déli  Vízellátási  és  Csatornázási  Főmérnökség  Vasvári  művezetőségeinek  működési 
tapasztalatai, a vasvári szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésének lehetőségei.

                     Előadó: Markó Tamás főmérnök
                           Botfa István műszaki vezető 

3.    Egyebek

2010. június 21.

1. Északi Vízellátási  Főmérnökség  csepregi művezetőségének  tapasztalatai 
       (kihelyezett ülés) 

          Előadó:  Györei István főmérnök
2.   A munkabéren felüli, munkavállalók részére biztosított pénzbeli vagy természetbeni juttatások 

rendszere, azok költségei  
       Előadó:   Kovácsné Nyári Gizella gazdasági igazgató          

3.   Egyebek                    

2010. augusztus 17.

1. Beszámoló a VASIVÍZ Zrt üzleti terv 2010. I. félévi teljesítéséről, a tervben szereplő fejlesztési 
feladatok állásáról 
Előadó: Wagner József vezérigazgató

2. A Fedett  uszoda  és  Termálfürdő  látogatottságának  és  bevételének  növelése  érdekében  tett 
intézkedések. A belépési díjak és a vendég forgalom, vendég elégedettség kapcsolata.
Előadó :  Zelles Zsolt stratégiai és fejlesztési igazgató
               Kántás Zoltán főmérnök 

  3.   Egyebek

2010. szeptember 29.

1. Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt informatikai rendszerének korszerűsítéséről, a fejlesztés előnyei, 
az üzemeltetése révén várható költség megtakarítások.  

                    Előadó:  Zelles Zsolt stratégiai és fejlesztési igazgató
                      Appel László informatikai vezető

2. A VASIVÍZ Zrt   munkavédelemi  rendszere,  a  munkakörülmények  javítása  érdekében  tett 
intézkedései, az eddigi tapasztalok
      Előadó:   Krenner Róbert szolgáltatási igazgató                      

3. Egyebek

2010. november 10.

1. Beszámoló a VASIVÍZ ZRt. 2010. évi üzleti terve I.-III. negyedévi teljesítéséről, a tervben szerep
lő fejlesztési feladatok állásáról
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    Előadó: Wagner József vezérigazgató
2. A VASIVÍZ ZRt. 2011. évi szolgáltatási díjainak véleményezése, elfogadása

Előadó: Wagner József vezérigazgató
3. A VASIVÍZ ZRt. közgyűlésének előkészítése

Előadó: Wagner József vezérigazgató, Fekete Tamás FB elnök
4.    Egyebek

2010. december

1.    Tájékoztató a kintlévőségek alakulásáról, a behajtási intézkedések tapasztalatai
 Előadó: Kovácsné Nyári Gizella gazdasági igazgató

2.    A Szombathely  –  Kőszeg  szennyvízrendszer,  szennyvíztelep,  iszaplerakó,  komposztáló 
fejlesztését 
      követő működési tapasztalatok
          Előadó:  Krenner Róbert szolgáltatási igazgató  
                        Kiss János fejlesztési osztályvezető
3.   A Felügyelő Bizottság a 2011. évi munka- és ülésterve

Előadó: Fekete Tamás FB elnök
4.   A Felügyelő Bizottság 2010. évi munkájának értékelése

Előadó: Fekete Tamás FB elnök
5.   Egyebek

Szombathely, 2009. december 15.

Fekete Tamás
  Felügyelő Bizottság elnöke

40
41

Gotthárd – Therm Kft. Felügyelő Bizottsági Elnök Beszámolója

2010 évben végzett munkájáról

A Gotthárd-  Therm Kft.  jelenlegi  Felügyelő  Bizottsága  alakuló  ülését  2010.  január  15-én 
tartotta. 
A FB. Tagjai: Küplen István
                     Varga Ervin

Vass József 
A FB elnökének a tagok Varga Ervin-t választották.
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Az alakuló ülésen a FB áttekintette az előző Felügyelő Bizottságok anyagait, Ügyrendjét.  

a tagok megállapodtak abban, hogy a kapcsolattartást elsősorban elektronikus úton 
oldják meg, addig, míg az álláspontok egyeztetése nem jut el odáig, hogy az újabb 
felügyelő bizottsági ülés összehívása nem válik indokolttá.

a  tagok  megegyeztek  abban,  hogy  évente  2-3  alkalommal  szükséges  normál 
esetben felügyelő bizottsági ülést összehívni.

A FB elnök kérte  a managementet  és a tulajdonos képviselőjét,  hogy a normál 
üzletmenettől  eltérő  ügyekről,  eseményekről  soron  kívül  kapjon  a  bizottság 
tájékoztatást. 

A FB  elnök  kérte  a  tulajdonost,  hogy a  Kft-t  érintő  képviselő-testületi  ülések 
döntéseiről  tájékoztassák  a  felügyelő  bizottságot.  Viniczay  Tibor  vállalta  és 
teljesítette a kérést maga és titkárnője- Szekér Renáta – útján.

A FB  véleménye  szerint  szükséges  a  fürdő  részére  egy  gyors  tőkeinjekció,  mivel  a  Kft 
önállóan képtelen magát lefinanszírozni.

A felügyelő bizottság egyetértett abban, hogy a fürdő  szolgáltatásához kapcsolódó költségek 
elemzésére értékelésére a működési feltételek vizsgálatára  kerüljön sor.
 
Rövidtávú megoldásként a közműszolgáltatókkal le kell ülni és fizetési haladékot kell kérnie a 
tulajdonosnak.

Varga  Ervin  tájékoztatást  kér  a  polgármestertől  a  folyamatban  lévő  300  millió  forint 
kormányzati  támogatás  állásáról.  Viniczay  Tibor  tájékoztatta  a  FB  hogy  az  elszámolás 
határideje 2010.06.30-a. 

A FB  felhívta  a  tulajdonos  figyelmét  arra  tényre,  hogy  a  fürdő  és  a  megépülő  strand 
működtetési  koncepciója nincs kidolgozva.(ezzel kapcsolatos anyagot a FB nem kapott) 

A FB (2010. március 30.) véleményezte a 2009 éves beszámolót. Egyetértett a könyvvizsgáló 
véleményével, hogy  a beszámoló a Számviteli Törvény előírásainak betartásával készült.  

A könyvvizsgálói  jelentés  a  beszámolót  valós  tartalmúnak  és  a  számviteli  előírásoknak 
mindenben megfelelőnek ítélte. A társaság ügyviteli rendje biztosította a vezetéshez szükséges 
információkat.  A beszámoló  a  társaság  pénzügyi  vagyoni  jövedelmi  helyzetét  valóságnak 
megfelelően mutatja be.

A FB véleményezte a társaság 2010. évi Üzleti tervét 
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Az  Üzleti  Terv  kidolgozása  részletes  jól  kimunkált  szakmailag  megalapozott.  A helyzet 
felmérés,  elemzés,  értékelés,  következtetés levonás,  feladat meghatározás a körülményeket 
reálisan figyelembe veszi szakmailag helytálló.

Az   ügyvezetés  által  összeállított  -  időarányosan  végrehajtott  -  költség  racionalizálási 
intézkedési terv szükséges indokolt költségekkel számol. A magas színvonalú szolgáltatást a 
TÜV Rheinland tanúsításával   elért  ISO 9001:2008 minősítés  követelményeinek  betartása 
garantálja. 
   
A működést befolyásoló külső körülmények:

az önerőhiány miatt nem elégséges a reklám tevékenység
a Gotth'art Wellnes & Conference **** superior hotel 2009. november 1-jén nyílt meg 
2010. évi kihasználtsága  megbízható módon nem tervezhető
előreláthatólag  2010.  június   hónapba  megnyíló  strand  üzemeletetési  költségeit, 
bevételét az üzleti terv nem tartalmazza. 
Szentgotthárd város turisztikai infrastruktúrájának átfogó fejlesztése
az energia költségek árképzése, időjárás hatása  a felhasználásra 

A pénzügyi finanszírozás

1. a  társaság  2009.  II.  félévétől  nem  rendelkezik  kötvénykibocsátásból  származó 
üzemeltetési célra fordítható pénzeszközzel

2. a zavartalan működést biztosító  pénzügyi finanszírozás tulajdonosi támogatással 
biztosított, biztosítható

3. a közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 35 millió Ft nagyságrendű hátralék 
halmozódott fel (melynek pénzügyi ütemezése március hónap végéig rendezett)   

4. a tulajdonosi kölcsönök vissza fizetésének fedezete a működésből nem biztosítható
5. 2010- ben a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó  25 millió forintos kamat fizetési 

kötelezettség pénzügyi fedezete a mai napig nem áll rendelkezésre
6.  2010. október 1-jével esedékes a Gotthárd I. kötvény tőketörlesztése, ami jelenlegi 

CHF árfolyammal 79 millió Ft
7. A Záév Zrt.  részére jóteljesítési  garancia  2010.  október  1-jén esedékes részlete 

35 millió Ft.
8. Az  Aquaprofit  Kft.  sikerdíj  követelés  érvényesítése  tovább  ronthatja  a  Kft. 

likviditását.

Összességében:
 

A társaság a zavartalan kiegyensúlyozott  működéhez szükséges pénzeszközökkel nem 
rendelkezik. A folyamatos működési hiányon felül nagyok a fürdő megvalósításához 
kapcsolódó  kötelezettség  vállalás  2010.  évi  terhei.  (kötvénykamat,  kötvénytőke 

törlesztés, valamint a jó teljesítési garancia részlete 139 millió Ft.)  
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A tulajdonos felelőssége, hogy  a kötelezettségek határidőre történő teljesítéséhez a  
pénzügyi fedezetet biztosítsa.

Gondoskodjon  megfelelő  stratégia  elkészítéséről  mely  tartalmazza  a  finanszírozás  
biztosításának ütemezését forrását.

 
A  turisztikai  infrastruktúra  fejlesztéséhez  indokolt  pénzügyi,  szakmai  befektető 

bevonása. 

Gondoskodni kell egy „Vészforgató könyv „ kidolgozásáról ami figyelembe veszi az 
összes lehetséges megoldási alternatívát. 

A  FB  véleményezte  a  költség  csökkentő  intézkedéseket  annak  végrehajtásáról,  
folyamatosan tájékozódott.

A fürdő értékesítéséhez  kapcsolódó tárgyalások eredményéről  a  managament  rendszeresen 
tájékoztatta a FB.-t. Az előkészített értékesítéshez kapcsolódó szerződéseket jogi anyagokat a 
FB.  véleményezte,  különös  tekintettel  arra,  hogy  az  abban  a  tulajdonosi  érdekek 
érvényesüljenek.  A  tárgyalások   nem  vezettek  eredményre  ezért  a  fürdő  működéséhez 
kapcsolódó  finanszírozási  kérdések  működési  bizonytalanságot  okoznak  ami  a  tulajdonos 
részére újabb anyagi terhet jelent.

A testület által kijelölt bizottság munkájába  Huszár Gábor Polgármester Úr kérésére a FB. 
Elnöke  valamint  a  társaság  könyvvizsgálója  Csuka  Gyuláné  közreműködött.  A bizottsági 
előterjesztést a testület tárgyalta az abban foglaltakat elfogadta végrehajtását feladatul szabta a 
managament  részére  Az  intézkedések  végrehajtásának  ellenőrzése  a  FB.  2011.  évi 
munkatervében kerül rögzítésre.

A FB véleménye szerint   gazdálkodás javítását célzó intézkedések tervezésével egyidejűleg 
azt is számba kell venni, hogy az idén nyár végén „elkészült” strand jelen formájában még 
nem üzemképes, több felszerelési tárgy hiányzik, a beléptető rendszer nincs kiépítve…. stb. A 
strand üzemeltetése további veszteséget fog eredményezni, melynek forrása nem biztosított. 

Szentgotthárd, 2010. november 30.

Varga Ervin
   FB elnök

42
JEGYZŐKÖNYV
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Készült a Gotthárd-Therm Kft 2010.11.03-án 16:00 órai kezdettel, Szentgotthárd, Füzesi út 
3/a szám alatt megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak: 
Dr. Gömbös Sándor - ügyvezető igazgató (Gotthárd-Therm Kft)
Varga Ervin - felügyelő bizottság elnöke
Küplen István - felügyelő bizottsági tag 
Vass József - felügyelő bizottsági tag 
Csuka Gyuláné – könyvvizsgáló
Boroznaki Éva – mb. fürdőigazgató

Az FB ülést Varga Ervin a Felügyelő Bizottság elnöke, az ülés jegyzőkönyvét Boroznaki Éva 
vezeti. 

Napi rendi pontok:
1. a helyi önkormányzati választások eredményeként felállt képviselő testülettől való 

megerősítés kérése a jelen összetételű felügyelő bizottság működéséhez,
2. a Gotthárd-Therm Kft működéséről készült átvilágítás elemzése,
3. a  Gotthárd-Therm  Kft  működésének  értékelése  a  tulajdonos  érdekvédelme 

szempontjából,
4. a  képviselő  testület  által  felállított,  a  Kft  költséghatékony  intézkedések 

bevezetésének  lehetőségét  vizsgáló  munkacsoport  és  a  felügyelő  bizottság  e 
témában való tevékenysége. 

Varga Ervin értékeli az FB eddigi munkáját, mely szerint 2010 év elején történt alakulás óta a 
2009. évi beszámoló, a 2010 évi üzleti terv értékelése zajlott. 
A tulajdonos Önkormányzat a legutóbbi testületi ülésen határozatban rögzítette, hogy a Kft 
likviditási gondjain nem tud segíteni és felállított egy munkacsoportot, melynek feladata a Kft 
tevékenységének gazdaságosságának javítása.
Varga Ervin javasolta, hogy a FB keresse fel az új polgármestert és kérje ki a véleményét arról, 
hogy az őszi választások eredményeként megválasztott képviselő testület kíván-e a jelenlegi 
összetételű bizottsággal tovább dolgozni,  ha igen, akkor maradjon-e a FB bizottság eddigi 
munkamegosztása, vagy esetleg alakuljon át és a szombathelyi illetőségű elnök helyett helyi 
tag vegye át az elnöki teendőket. 

Vass  József:  -  Spa  Hungary  Holding  által  a  Kft  tevékenységének  átvilágításáról  készített 
tanulmánnyal  kapcsolatban  kért  tájékoztatást  és  röviden  összegezte  a  tanulmány  fő 
megállapítását, mely szerint: volt egy eredeti elképzelés, melynek körülményei változtak, a 
tervek nem lettek aktualizálva a megváltozott  feltételek alapján,  aminek következménye a 
Fürdő és ezzel együtt a város jelenleg kialakulóban lévő csődhelyzete. Egyetlen megoldás a 
Fürdő értékesítése.

Dr. Gömbös Sándor: - röviden ismertette a Fürdő történetét, mely 1996-ra nyúlik vissza egy 
kis fürdő és egy ráépülő kis hotel tervezésével. Azonban nem ez valósult meg.
Hölle és Szilágyi urak nevéhez fűződik a kezdet, ekkor még Dr. Gömbös Sándor nem vett 
részt  a Fürdő megvalósításában.  A projekt  1,2  milliárd Ft  támogatást  kapott,  amit  később 
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visszavontak  és  mely helyett  végül  300  millió  támogatást  sikerült  szerezni.  Ez  nem volt 
semmire sem elég. A kezdetekkor még tulajdonostárs ZÁÉV Zrt ekkor kiszállt a társaságból. A 
100  %-ban  tulajdonos  maradt  szentgotthárdi  Önkormányzat  mindezek  ellenére  mindent 
megszavazott. Azóta tart az adok-kapok.
A Kft  1-2-3 millió forint megtakarítást  tud realizálni, de 300 millió forint kellene. Nincs más 
lehetőség csak az értékesítés és szállodák építése.
Ahhoz,  hogy  a  Fürdőbe  eljöjjön  a  vendég  valami  extrát  kell  nyújtani,  mivel  sok  fürdő 
működik ebben a térségben.
A  Spa  Holding  korábban  üzemeltetni  szerette  volna  a  Fürdőt  és  ez  ügyben  még  az 
átvilágításról szóló megbízást megelőzően felkeresték Dr. Gömbös Sándort.

Vass József:-  ki  döntött,  ki  ellenőrizte az építkezést,  azt,  hogy ez így megépüljön?  Végső 
megoldás az értékesítés.

Varga  Ervin:-  Olyan  befektetőt  kell  idehozni,  aki  jelentős  idegenforgalmi  beruházást  hajt 
végre és bekapcsolódik a fürdő finanszírozásába, akár résztulajdonosként. A már jelen lévő 
napi vendég mellé plusz szállóvendég idehozására kell törekedni. A fürdő a kötvény terheit 
ekkor sem tudja kitermelni. A cégjog szerint a vesztség finanszírozása a tulajdonos feladata. A 
város konstruktív hozzáállása nélkül nem megy. 

Vas József:- ha nincs pénze a városnak nem tudja támogatni.

Varga Ervin:- ha bezárják a fürdőt, akkor is fennáll a tőke- és kamatfizetési kötelezettség és a 
szálloda felöli probléma.

Dr. Gömbös Sándor:- Az önfenntartáshoz napi 600-700 vendég kell adott költés mellett, de 
még akkor is le kell finanszírozni a fürdőt.
Befektető a fürdőből pénzt kivenni nem tud, ezért csak olyan befektető veszi meg, aki további 
beruházásokat is akar végezni, mivel minden a fürdőre épül.
Idézet a 2006.05.08-án kelt K-2006-8 iktatószámú Dr. Gömbös Sándor által jegyző úrnak írt 
levélből, melyhez hasonló több is íródott a tulajdonos felé. Ezek a levelek nem kerültek a 
testület elé.
Lehetőség lehet az is, hogy az MFB 5 évre tulajdonrészt vásárol, melyet vissza kell vásárolni, 
vagy el kell adni. Mivel a hotelt is az MFB finanszírozza érdeke, hogy ne dőljön be a fürdő. 
Önmagában a fürdőt azonban senki nem veszi meg. 

Vass József:- Spa Holding bírálatot tett a FB működésével kapcsolatban is. Az hiú ábránd, 
hogy valaki nulla forintért vállalja ezt a tevékenységet és felelősségét.

Varga Ervin:- El kell dönteni, hogy valaki nulla forintért vállalja-e vagy sem, illetve, hogy a 
tulajdonos akarja-e ezt a FB-t, vagy sem.

Csuka Gyuláné:- A Spa holding bírálata ezt  a FB-t nem érinti,  mivel működését ez évben 
kezdte meg.

Vass  József:-  Költségcsökkentési  javaslatok  megfogalmazása  elvárás  volt  a  tanulmánnyal 
szemben, de ilyennel nem találkozunk benne.
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Dr.  Gömbös  Sándor:-  A Spa  Holding  anyag  azért  is  készült,  mert  Viniczay  Tibor  volt 
polgármester egy választási anyagnak is szánta. Arra nem számított, hogy nem lesz semmire 
sem használható.

Vass József:- Munkaügyi támogatásból kellett-e visszafizetnie a Kft-nek

Dr. Gömbös Sándor:- nem

Vass József:- Igaz-e amit az ingatlan felértékelésről írnak?

Csuka Gyuláné:- az felértékelés alapját képező értékbecslést a kötvényt lejegyző bank előírása 
alapján készítette a Kft. Ez alapján 2008-ban került átértékelésre az ingatlan, azért, hogy a 
tőkemegfelelés miatt ne kelljen az Önkormányzatnak pótbefizetést teljesítenie.

 Varga Ervin:- ez a számviteli törvény adta lehetőség.

Csuka Gyuláné:- Így nem lehet fogalmazni, hogy a számviteli fegyelem súlyos megsértése egy 
törvényi lehetőség alkalmazása.

Varga  Ervin:-  A könyvszerinti  érték  a  piaci  értékre  lett  korrigálva  ezzel  az  eljárással, 
tudatosan.

Vass József:- Létszámmal és fejlesztéssel lehet spórolni.  Ami az olcsó beruházásból ki lett 
hagyva most csőstől visszaüt. 

Dr. Gömbös Sándor:- Volt egy meghatározott összeg a beruházás megvalósítására és most a 
forráshiány valóban visszaüt az üzemeltetés költségeiben.

Vass József:- A napkollektor nem üzemel?

Dr. Gömbös Sándor:- Rosszul üzemel, ez garanciális kérdés.

Vass József:- Ki járhat el a garancia kérdésében?

Dr. Gömbös Sándor:- A Kft. A jóteljesítési garancia visszatartott összegét már vissza kellett 
volna fizetni. Fogni kell a ZÁÉV-t, hogy javítsák ki a hibákat. Pl.: nyáron volt egy jégverés, 
ami minimális kárt okozott. 17 milliós ajánlatot adtak. A saját javítási kötelezettségeiket is a 
biztosítóval  akarták  megfizetetni.  Visszaírtunk  nekik,  hogy  biztosítási  csalásban  nem 
kívánunk részt venni. 
2009  októberében  született  egy  megállapodás  a  ZÁÉV,  a  Gotthárd-Therm  Kft  és  az 
Önkormányzat  között.  E  szerint  35  millió  forint  visszafizetése  most  lett  volna  esedékes. 
Polgármester Úr megbeszélte a ZÁÉV vezetőjével, hogy 3 részletben fizetik ki, ennek ellenére 
kaptunk egy levelet, hogy fizessük ki a teljes 35 millió forintot.

Vass József:- Cél megtakarítás elérése, bevétel növelése.
Ismert volt-e a beruházás indításakor a kút hőmérséklete és a medencék elvárt hőmérséklete 
közötti különbség az, hogy majd fűteni kell a vizet?
Dr.  Gömbös  Sándor:-  Tudott  volt  ez  a  beruházás  tervezésekor.  Az  energia  rendszer 
korszerűsítése szükséges ahhoz, hogy energia megtakarítást lehessen elérni.
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Vass József:- Volt-e műszaki ellenőr?

Dr. Gömbös Sándor: - a műszaki ellenőr a Kapos Hidro Kft volt. Az olcsó ár megbosszulja 
megát a működtetés költségén keresztül.

Vass  József:-  Esővíz  és  szennyvíz  kérdése.  Hogy  keveredhet  a  kettő?  A szennyvizet  a 
fogyasztott víz mennyisége után kell fizetni.

Dr. Gömbös Sándor:- Az új strandnál jelentkezik ez a probléma. Az új strandrész beruházása 
az  Önkormányzaton  keresztül  zajlott.  Még  kb.  30  millió  kell  ahhoz,  hogy  az  új  rész 
működőképes legyen.

Boroznaki  Éva:-  A fürdő  esetében  a  bejövő  kommunális  víz  mennyisége  és  a  szennyvíz 
mennyisége nem egyezik meg, mivel a termálvízből is kerül a szennyvízhálózatba. Mérőóra 
alapján kerül elszámolásra a szennyvíz mennyisége. A fürdőnek nincs külön mérőórája, hanem 
a vízmű órája alapján kerül megállapításra a szennyvíz mennyisége úgy, hogy az óraállásából 
levonásra kerül a fürdő utca lakásainak és a hotel fogyasztásának a mennyisége és a különbség 
terhel minket. Az új strandnál vannak gondok az aknák kialakításával és azzal, hogy a tusoló 
lefolyójába  szabadon  belefolyik  a  területre  lehulló  csapadékvíz,  így  az  belekerül  a 
szennyvízrendszerbe többlet költséget okozva. Ezt már jeleztük a tulajdonos felé.

Vass József:- Meg kell lépni, amit meg lehet. Étkezési hozzájárulás megvonása, biztonsági 
szolgálat csoportvezetőjének szükségessége.

Boroznaki Éva:- A biztonsági szolgálat csoport vezetője ugyan úgy be van osztva, ugyan azt a 
tevékenységet végzi, mint a többi biztonsági őr és ezen felül felügyeli és irányítja a területen 
dolgozók munkáját.

Varga Ervin:- Független őrző-védő szolgálattól kell árajánlatot kérni, melyet össze kell mérni 
a jelenlegi költségekkel. A Fürdőt azonban felügyelet nélkül hagyni nem lehet.

Vass József:- Tegyen-e javaslatot az FB költségcsökkentésre?

Dr.  Gömbös  Sándor:-  A  képviselő  testület  által  felállított  munkacsoport  javaslatát 
véleményezze a FB. A munkacsoportnak tagja Dr. Gömbös Sándor is, azonban Őt az első és 
eddig az egyetlen ülésre nem hívták meg.

Varga Ervin:- Visszatérve az ülés elején elhangzottakra. Kérjünk egy megerősítést a képviselő-
testülettől. Amennyiben továbbra is számítanak ránk, a Polgármester Úr fogalmazza meg az 
FB-vel szembeni elvárásait.
A Fürdő a jelenlegi helyzetben meddig tud működőképes maradni, illetve a tulajdonos meddig 
tudja  támogatni  a  jelenlegi  színvonalon  maximális  költségtakarékosság  mellett  működő 
létesítményt.

Küplen István:- Varga Ervin keresse fel a Polgármester Urat és kérdezzen rá, hogy akarják-e 
ezt a bizottságot, ha igen milyen feltételekkel.
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Varga Ervin:- Időpontot kér a Polgármester Úrtól ez ügyben és személyesen megbeszéli vele 
az FB további sorsát, mely irányú kérés a tagok által aláírt levélben is majd átadásra kerül. 
Jelenleg  a  Kft  működésével  kapcsolatban  nincs  olyan  adat,  információ,  ami  a  tulajdonos 
érdekeit sértené, így a FB-nak ez irányú tájékoztatási kötelezettsége az Önkormányzat felé 
nincs.

Mivel egyéb észrevétel nincs az ülést a FB elnöke bezárja.

Kelt, Szentgotthárd, 2010. november 03.

_____________________ _________________________
Varga Ervin Dr. Gömbös Sándor

   Gotthárd-Therm Kft Gotthárd-Therm Kft 
  Felügyelő bizottságának elnöke ügyvezető igazgató

_____________________ _________________________
Vass József                Küplen István

    Gotthárd-Therm Kft           Gotthárd-Therm Kft 
   Felügyelő bizottsági tag        Felügyelő bizottsági tag

_________________________
Boroznaki Éva

Gotthárd-Therm Kft
mb. fürdőigazgató

Jegyzőkönyvvezető

Jelenlétív

Gotthárd-Therm Kft 2010.11.03-án 16:00 órai kezdettel, Szentgotthárd, Füzesi út 3/a szám 
alatt megtartott Felügyelő Bizottsági alakuló gyűlésén jelenlévőkről.

JEGYZŐKÖNYV
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Készült a Gotthárd-Therm Kft 2010.11.30-án 16:00 órai kezdettel, Szentgotthárd, Füzesi út 
3/a szám alatt megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak: 
Varga Ervin - felügyelő bizottság elnöke
Küplen István - felügyelő bizottsági tag 
Vass József - felügyelő bizottsági tag 

Az FB ülést, valamint a jegyzőkönyvet Varga Ervin a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti. 

Napi rendi pontok:
Felügyelő bizottsági elnök beszámolója a 2010 évben végzett munkáról
Gotthárd-Therm Kft. működésével kapcsolatos költségcsökkentés lehetősége 
Egyebek

1,  Varga  Ervin  tájékoztatta  az  FB.  tagjait,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2010.  december  15-i  ülésén   értékeli  az  önkormányzati  részvétellel 
működő  vállalkozások  munkájáról  szóló  beszámolót.  Előzetes  egyeztetést  követően 
elkészítette a FB. munkájáról szóló értékelést, amit a FB tagjai módosítás nélkül jóváhagytak.
 
2, Vas József felvetette, hogy a Kft. működéséhez kapcsolódó költség csökkentési javaslatait a 
FB vizsgálja meg. A FB rövid megbeszélést követően kialakította álláspontját, mely szerint a 
testület általmegbízott bizottság munkájához kapcsolódva FB. javaslatait a 2011 éves üzleti 
terv (január) kialakítása során terjeszti elő. 

3, Az egyebek keretében Varga Ervin tájékoztatta a FB tagjait az önkormányzati bizottság által 
végzett  átvilágítás  megállapításairól,  testület  által  a  managament  felé  megfogalmazott 
feladatokról. A FB szükségesnek indokoltnak tartotta a bizottsággal történő együttműködés 
egyeztetését.
A FB tagok közül Küplen István és Vass József nyilatkozott arra vonatkozólag, hogy a FB 
tagként végzett munkájukat 2011. januártól díjazás ellenében kívánják ellátni. 
A FB kéri, hogy a Képviselő Testület 2010. december 15-i ülésén döntsön a Gotthárd- Teherm 
Kft. jelenlegi  Felügyelő Bizottsági tagjainak megerősítéséről vagy felmentéséről. Foglaljon 
állást a FB tagjai díjazással kapcsolatos (Küplen István, Vass József) nyilatkozatáról.

4,  Jelen  jegyzőkönyv  a  Gotthárd-  Therm  Kft.  Kft.  felügyelő  Bizottsága  Elnöke  által,  a 
Képviselő testület 2010. december 15-i ülésére készített beszámolójának mellékletét képezi. 

Kelt, Szentgotthárd, 2010.11.30-án 

 Küplen István Vass József Varga Ervin 
         FB tag     FB tag    FB elnök  
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Virányi Balázs                                                                                             Tárgy:Beszámoló
RÉGIÓH Kft felügyelő bizottságának tagja 
viranyi@szentgotthard.hu

Szentgotthárd Város Képviselő -testülete
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
jegyzo@szentgotthard.hu

Tisztelt Képviselő - testület!

 Tóth Imre Képviselő Úr halálát követően a  megüresedett körmendi felügyelő
bizottsági helyet és egyben a felügyelő bizottság elnöki posztját is Tóth Gábor Képviselő Úr látja 
el 2010 februárjától. 
 Tóth Balázs Úr, Vasvár delegáltja a választásokat követően alpolgármesterként dolgozik tovább, 
így hamarosan új taggal egészül ki a Kft ellenőrző szerve. 
 Az idei évben, a beszámoló készítésének időpontjáig hivatalosan három alkalommal ülésezett a 
felügyelő bizottság ( Május 4, Augusztus 2, November 5). Valamennyi alkalommal áttekintettük 
az aktuális gazdálkodási kérdéseket. A mérlegbeszámoló tárgyalását könyvvizsgálónk is segítette. 
Folyamatosan tájékozódunk a (kötelező) szabadpiaci földgázvételezés versenyeztetésének és 
működésének tapasztalatairól, az aktuális árakról.
Figyelemmel kísértük a likviditási problémák okait (kintlévőségek alakulása, kalkulált hő árak és 
a gáz ár viszonya, jogszabályi változások stb.) és ezekre megoldásokat javasolunk az ügyvezetés 
felé. Hitelünket előreláthatóan ez év végére törleszteni tudjuk.
  Állandó napirendi pontként foglalkozunk a karbantartásokkal és a szükséges fejlesztésekkel is. 
Szentgotthárd esetében engedélyes tervekkel rendelkezünk a Mártírok uti kazánház korszerű 
tüzelőberendezések beépítésével történő átalakítására. A kivitelezést a 2011. esztendőre 
tervezzük.
Várhatóan még az idei évben kiépül a kazánházi távfelügyeleti rendszer is. Ezek a beruházások a 
műszaki biztonságot emelik, valamint költségcsökkentést eredményeznek.
Napirenden tartjuk a földgáztüzelés részleges- vagy teljes kiváltására a biomassza tüzelés 
lehetőségét is. Az elkészült tanulmányterv magas beruházási költséget vetít előre. Ebben a 
kérdésben szükséges további önkormányzati távlati tervezés is.
Körmenden és Vasváron  viszonylag olcsón tudott a Kft hőenergiát vásárolni külső vállalkozók 
által üzemeltetett gázmotorok „hulladékából”. Jelenleg gazdaságtalanság miatt valamennyi 
említett gázmotort leállították az üzemeltetők. Így Körmenden a biomassza, Vasváron a termálvíz 
hő hasznosítása tud csak a földgáz árak ellen hatni. Vasváron jelenleg kérdéses a megkezdett 
biomassza projekt sorsa. Valószínűleg új közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk a beérkezett túl 
magas árajánlatok miatt.
  A bizottsági munkán kívül folyamatos munkakapcsolatban állok Igazgató Úrral, a műszaki 
vezetővel, a gotthárdi dolgozókkal és a Kft energetikus kollégájával is. A fogyasztói 
észrevételekhez, panaszokhoz köthető egyeztetéseken, lakossági összejöveteleken, felkérésre 
televíziós műsorokban veszek részt.  

mailto:jegyzo@szentgotthard.hu
mailto:viranyi@szentgotthard.hu


KÉRDÕÍV

Az Önkormányzati részvétellel működő vállalkozások, 
Az önkormányzat által létrehozott Közalapítványok

Beszámolójához:

1 Az közalapítvány neve:  Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány

 Székhelye: Szentgotthárd,Széll K.tér 11.

 kuratórium elnöke: Horváth Tibor. 

2.)A foglalkoztatottak,tagok száma: 5 fő

2010-ben a létszám:
 nőtt csökkent X nem változott

3.)2010.évi tevékenység eredményei és a tapasztalt negatívumok rövid ismertetése:

A Közalapítvány  alapvető  célja,  hogy  megteremtse  azokat  az  alapfeltételeket,  
melyek  felhasználásával  segíteni  tudja  a  város  bűnmegelőzését.  A 
bűnmegelőzésen  kívül  célként  szerepel  a  helyi  Rendőrőrs  támogatása,  anyagi  
eszközökkel  valamint  pénzjuttatás  formájában.  Ezen  kívül  minden  olyan  
szervezetet  támogatunk,  mely  részt  vállal  a  bűnmegelőzésben.  Stratégiai  
partnerünk  ebben  a  Polgárőrség.  Támogatjuk  a  különböző  “prevenciós  
programokban” résztvevőket (SZEM,DADA,Egyiskola-Egypolgárőr Mozgalom).  
Támogattuk  a  Polgárőrség  tevékenységét,  valamint  elismerve  munkájukat  
szolgálati mobiltelefonjuk költségeit átvállaltuk. Bevételeink a riasztó rendszerből 
befolyt  összegekből  tevődnek össze,  valamint  magánszemélyek  által  felajánlott  
eszközökből.



4.)A Közalapítvány 2010.évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett  
változások a 2009. évhet képest:

Az Önkormányzat pályázati rendszerén keresztül a Közalapítvány ez évben sem 
kapott támogatást. Az APEH 1 %-os felajánlás keretében  16.345,- Ft bevételre 
tett  szert.  A  Kuratórium  törekszik  különböző  pályázatokon  való  részvételre,  
melynek  keretén  belül  az  NCA-hoz  jutattunk  el  pályázatot.  Saját  forrás  
felhasználásával  100.000.-  forintot  biztosított  a  Közalapítvány  a  Rendőrőrs  
túlmunka megváltásának fedezésére. 

Rendőrőrs túlmunka megváltása 100 000,-
Riasztó rendszer technikai fenntartása 250.000,-
Digitális fényképezőgépbeszerzése Polgárőrségnek 1db 28.870,-
Taktikai mellény-kiegészítők 9db. Rendőrőrs részére 121.450,-
Mobiltelefon 2db, Rendőrőrs részére 98. 960,-
Könyvelés (2009) 120. 000,-
Banki költségek 43. 790,-
Papír, írószer, APEH nyomtatvány 34.289,-
Kártyanaptár kiadása 35. 000,-
Polgárőr rádiótelefon fenntartási költségei 87.342,-

5.)Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Közalapítvány közötti kapcsolat  
tapasztalatainak rövid értékelése:

A Közalapítvány az Alapítóáltal jóváhagyott Alapító okirattal és SzMSz.-el  
rendelkezik. Tevékenységünk a Város Bűnmegelőzési koncepciójával öszhangban 
van. Céljainkat a Városi Bűnmegelőzési Bizottság is támogatja. A megújjítandó 
Önkormányzati deledáltak közül javasoljuk a Felügyelőbizottságba új tagok 
kinevezését, mert 2fő-nek a munkahelye és tartózkodási helye megváltozott.

 6.) A 2010.évben elért legfontosabb eredmények: 

Fő feladatunk a riasztó rendszer bővítése, valamint az így befolyt pénzeszközök 
felhasználása a Rendőrőrs által meghatározott célokr volt.. Ezen kívül továbbra is  
támogatjuk a Polgárőrséget, és a Prevenciót, megvalósító intézményeket és  
szervezeteket.



7.)Jövõ évi célok,2011-ben várható nagyobb változások a Közalapítvány életében:

A beérkezett pénzeszközök függvényében a túlmunka megváltásának fedezetét  
átadjuk a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány részére, mely a bérszámfejtést  
elvégzi. Ezen túlmenően továbbra is szeretnénk támogatni a Rendőrőrs 
benzinmegváltását a járőrözés érdekében valamint technikai fejlesztését.  
Hangsúlyozott tevékenységgé szeretnénk tenni, a tanulóifjúság felé a prevenciós 
célú bűnmegelőzési propagandánkat.

Horváth Tibor sk.
Kuratórium Elnöke

KÉRDÕÍV

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások,
az önkormányzat által létrehozott közalapítványok

beszámolójához.

1.) A szerv megnevezése: “Szentgotthárdért” Közalapítvány
 
                                           székhelye:Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

                                                         vezetője: Molnár Piroska
                                                 

2.)Foglalkoztatottak, tagok  száma: 10 kuratóriumi, 3 ellenőrző bizottsági tag

    2010-ben a létszám:
          nőtt          x csökkent     nem változott
       ( a megfelelő választ jelölje!)

3.) A 2010. évi  tevékenység eredményei és a tapasztalt negativumok rövid szöveges 
     ismertetése:

2010-ben vállalt feladataink:
adófelajánlások gyűjtése



javaslat a várkerti szabadtéri színpad felújítására, gyűjtési felhívás 
közzététele

4.)A szervezet 2010. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett
   Változások a 2009. évhez képest:

2009-ben egymillió forintos pályázati támogatást ítélt a kuratórium a 
Nagyboldogasszony templom Szent Pál szobrának pótlásához, így a számlán nem 
maradt jelentős összeg. 
2010-ben az adó 1 %-ából mindössze62.305 forint támogatás folyt be.

   
          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat 
              tapasztalatainak rövid  értékelése: 

A közalapítványt az önkorányzat hozta létre, pénzügyi adminisztrációját a pénzügyi 
iroda végzi, a lapító kötelességeit az önkormányzat mindenkor ellátta. A 
kuratóriumban a képviselő-testület és bizottságai képviseltetik magukat. A 2010.  
októberi választások után a kuratórium összetétele megváltozott, így a novemberi  
testületi ülésen delegáltak új tagokat.

 6.)2010.évben elért legfontosabb eredmények:

2010-ben jelentős összeg nem állt rendelkezésünkre, ezen kívül a kuratórium új tagjairól  
csak a novemberi testületi ülésen döntöttek. Az év hátralévő részében tud összeülni a 
kuratórium, és dönteni esetleges pályázat kiírásáról (a munkatervben októberre tervezett  
program), valamint a 2011-es célokról.

7.)Jövõ évi célok, 2011-ben várható nagyobb  változások  a szervezet  
     életében:

Decemberi kuratóriumi ülésünk témája a 2011-es célok megfogalmazása. Pénzügyi  
helyzetünk ismeretében várhatóan kisebb projekteket tud támogatni a kuratórium 
jövőre.

                                                                                                   Molnár Piroska
                                                                                                    a kuratórium elnöke

KÉRDÕÍV



az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások,
az önkormányzat által létrehozott közalapítványok

beszámolójához.

1.) A szerv megnevezése: “ALAPÍTVÁNY SZENTGOTTHÁRD 
SZAKKKÉPZÉSÉÉRT”

.
 
                                           székhelye:9970 SZENTGOTTHÁRD,HONVÉD ÚT 10.

                                                         vezetője:BEDICS SÁNDOR.
                                                 

2.)Foglalkoztatottak, tagok  száma: -

    2009-ben a létszám:
          nőtt          csökkent     Xnem változott
       ( a megfelelő választ jelölje!)

3.) A 2009. évi  tevékenység eredményei és a tapasztalt negativumok rövid szöveges 
     ismertetése:

 Az alapítvány kuratóriuma 170.000 Ft összegben támogatta tanulók (53 fő) szakmai 
kirándulását, ill. 2 asztalos tanuló tiroli(Ausztria-Absam) nemzetközi versenyen való 
részvételét.

4.)A szervezet 2009. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett
   Változások a 2008. évhez képest:

   2009.ÉVI 1 %-OS FELAJÁNLÁS        399.867 Ft 

 Lekötött betét                                            847.889 Ft 

2009.szeptember 30-i záróegyenleg       1.025.399 Ft

 
............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................



..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
   

          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat 
              tapasztalatainak rövid  értékelése: 
             

 Az önkormányzat, mint egyik alapító tag, folyamatosan figyelemmel kíséri az 
alapítvány működését.

 6.)2009.évben elért legfontosabb eredmények:.-....................................................

  ..............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

         ..................................................................................................................................

         ..................................................................................................................................

7.)Jövõ évi célok, 2010-ben várható nagyobb  változások  a szervezet  
     életében:

               Megfelelő pályázati kiírás esetén az alapítvány eszközbeszerzési területen indulna 
projektjével.

 

Szentgotthárd, 2010-12-01
 

                                                                                                   .............................................
                                                                                                    Szerv Vezetőjének aláírása

E L Õ T E R J E S Z T É S

                                    a Képviselő- testület 2010. december 15.-i ülésére.



Tárgy:  2011. évi  képviselő-testületi, bizottsági  munkatervek elfogadása.

 Tisztelt Képviselő-testület !

Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi munkaterveit. 
A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől, 
kisebbségi önkormányzatoktól, Civil Fórumtól, önkormányzati és kistérségi intézményeinktől, 
közszolgáltatást ellátóktól és az irodavezetőktől.
A beérkezett képviselői, bizottsági tagi, civil fórumi, irodavezetői és intézményi javaslatokat is 
amennyiben lehetett figyelembe vettük a munkaterv készítésénél.
A javasolt napirendek között több évente – kétévente kötelezően visszatérő téma is van. Ezek egy 
részének tárgyalását jogszabályok, másik részének tárgyalását  a testület saját döntései írják elő.
A mellékletnek része a 2011. januári terv is, ezt azonban a kialakult gyakorlatnak megfelelően 
már egy évvel ezelőtt elfogadtuk – annak érdekében, hogy a decemberi elfogadás után elegendő 
idő maradjon a következő januári előterjesztések előkészítésére. Tehát kérem, hogy a 2011. 
januári munkatervet csak tájékoztatásképpen tekintsék
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását. 
                                       
Határozati javaslat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2011.évi munkatervét és az 
Őnkormányzat állandó bizottságainak 2011. évi  munkaterveit.
     Felelős: Huszár Gábor polgármester 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  2011.évi munkatervét  és 
     az  állandó bizottságok munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
   ...............................................................................................
    Határidő:azonnal
    Felelős: Huszár Gábor polgármester

 Szentgotthárd, 2010. december  2.

                                                                                     

                                                                                   Huszár Gábor
                                                                                    Polgármester

Ellenjegyzés:

                              



Határozat melléklete

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2011.ÉVI

MUNKATERVE

I.



Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évben kiemelt figyelmet fordít:

- az önkormányzati intézmények illetve a Többcélú Kistérségi társulás által fenntartott 
intézmények működésének figyelemmel kísérésére különös tekintettel a gazdaságos 
működtetésre, a még  takarékosabb gazdálkodásra illetve a szakmai szempontok figyelembe 
vételére. 

 - a városi társadalom egyes csoportjai – így különösen az ifjúság, az időskorúak, a szociálisan 
hátrányos helyzetűek - életének  kiemelt figyelemmel kísérésére.

- a kisebbségi önkormányzatok működésének fokozott figyelemmel kísérésére 

- A  civil szervezetekkel való együttműködés erősítésére.

- az önkormányzat jogszabályokban foglalt feladatai szakszerű ellátására, kiemelten  a 
KET. végrehajtására.

- az intézmények működése kapcsán kiépített kontrollrendszer hatékony működtetésére, ennek 
segítségével az  ellenőrzés erősítésére, 

- a belső ellenőrzési vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésének figyelemmel 
kísérése  

- a környezetvédelem elősegítésére.



II.

A képviselőtestület ülései és azok napirendje:

           2011. január 26.

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése.
                  Előadó: Polgármester

                 A napirend előkészítésében részt vesznek:
                 Képviselő-testület  állandó bizottságai
                 Polgármesteri Hivatal

                A napirend előterjesztésének határideje:2011. január 17. 
                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője

            2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
           Előadó: jegyző

           A napirend előkészítésében részt vesznek:
           Képviselő-testület állandó bizottságai
           Polgármesteri Hivatal

 
          A napirend előterjesztésének határideje: 2011.január 17.
          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

      
        

    3.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
       Tanácsában végzett munkáról. 

              Előadó: Polgármester

              A napirend előkészítésében részt vesznek:
               Kistérségi Iroda

              A napirend előterjesztésének határideje: 2011. január 17.
              A napirend elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője

     
       2011. február 23.

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelete.
         Előadó:  Polgármester 

        A napirend előkészítésében részt vesznek:
       Képviselő-testület állandó Bizottságai
       Polgármesteri Hivatal
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       A napirendet véleményezi: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

       A napirend előterjesztésének határideje: 2011.február 14.
       Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője      
 
     2.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2010. évben végzett   
            tevékenységéről.
         A közművelődési rendelet és a Közművelődési koncepció felülvizsgálata .

     Előadó: Polgármester   

         A napirend előkészítésében részt vesznek:
         Kistérségi Iroda
         Pannon Kapu Kulturális Egyesület
         Móra Ferenc Városi Könyvtár
         Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság 

        A napirend előterjesztésének határideje: 2011.február 14.
        Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Kistérségi Iroda Vezetője

      3.)A Szentgotthárdi önkormányzati intézmények energetikai  állapotának áttekintése – 
         különös tekintettel a távhőszolgáltatásra. A távhőszolgáltatás  aktuális helyzete, a   
         fejlődés lehetséges útjai Szentgotthárdon. 
         Előadó: Műszaki Iroda Vezetője

          A napirend előkészítésében részt vesznek:
          Műszaki Iroda
          Városi energetikus

  
A napirend előterjesztésének határideje: 2011.február 14.

         Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Műszaki Iroda Vezetője  

      2011. március 30. 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata  2010. évi költségvetésének zárszámadása.
      Előadó: Polgármester

      A napirend előkészítésében részt vesznek:
      Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
      Könyvvizsgáló
      Polgármesteri Hivatal

      Az előterjesztést véleményezi: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
                                                        Könyvvizsgáló

       A napirend előterjesztésének határideje: 2011. március 21.
       Az  előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője
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2.)Értékelés az  Önkormányzat 2010.évi  gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.

      Előadó: Jegyző

            A napirend előkészítésében részt vesznek:
            Gyámhivatal
            Hatósági és Okmányiroda
            Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
            Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság

             A napirend elkészítésének határideje: 2011. március 21.
             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Okmányiroda Vezetője

3.) Az  Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése- beszámoló a 2010. évi
      munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2011. évben. A 2011. évi cselekvési terv
      elfogadása.
      Előadó: Polgármester

      A napirend előkészítésében részt vesznek:
      Szentgotthárdi Civil Fórum
      Polgármesteri Hivatal

      A napirend előterjesztésének határideje: 2011.március 21.
      Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője

    2011. április 27.
     

1.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.
      Előadó: Jegyző 

           A napirend előkészítésében részt vesz:
           Rendőrőrs Szentgotthárd (felkérésre)
           Polgárőr Egyesület (felkérésre)
           Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
           Polgári Védelmi Kirendeltség
           Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
           Közterület felügyelők
           A napirend előterjesztésének határideje: 2011.április 18.
           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző

2.) Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
              A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon.

    Előadó: Polgármester

    A napirend előkészítésében részt vesznek:
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    Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
    Jogi és Koordinációs Iroda

    A napirend előterjesztésének határideje: 2011. április 18.
            A z előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Koordinációs Iroda vezetője

         
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmi – gazdasági 
      programja.
       Előadó: Polgármester

4.)  Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata.
    Előadó: Polgármester

    A napirend előkészítésében részt vesznek:
    Eu pályázatíró csoport

    A napirend előterjesztésének határideje: 2011. április 18.
            A z előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Iroda Vezetője

            
2011. május 25.

1.)  Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai  koncepciójának és Cselekvési tervének  
       felülvizsgálata.
       Előadó: Polgármester

       A napirend előkészítésében részt vesznek:
        Kistérségi Iroda

 Iskolák
 Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum  
 Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság

             A napirend előterjesztésének határideje:2011.május 16.
             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 
       

       2.) Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata.
             Előadó: Idősügyi Tanács Elnöke, polgármester

  A napirend előkészítésében részt vesznek:
  Hatósági és Okmányiroda

  Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2011. május 16.
           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Okmány Iroda vezetője
        
                      
2011. június 29.
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   1.)   Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv 
       végrehajtásáról. 
       Szentgotthárd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja
       Előadó: Polgármester

          A napirend előkészítésében részt vesznek:
          Intézmények
          Polgármesteri Hivatal 

          Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2011.június 20.
          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző

    
       2.)  A szakképzés jövője- különös tekintettel az Ipari Park fejlesztéseire.

      Előadó: Polgármester
      

              A napirend előkészítésében részt vesznek:
               Kistérségi Iroda
              III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
              
             A napirend előterjesztésének határideje: 2011. június  20.
             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője             

  
    3.)  Szentgotthárd  és városrészek sportja, a Sportkoncepció felülvizsgálata.
          Előadó: Polgármester 
          A napirend előkészítésében részt vesznek:
          Polgármesteri Hivatal
          Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság

          Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2011.június 20.
          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző

2011. július  ülésszünet.

2011. augusztus 24.

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
      Előadó: Polgármester

            A napirend előkészítésében részt vesznek:
            Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
            Könyvvizsgáló
            Pénzügyi Iroda

           A napirend előterjesztésének határideje: 2011.augusztus 15.
           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője

2.) Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2011/2012.tanévkezdés
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      előtt.
             Előadó: Polgármester

             A napirend előkészítésében részt vesznek:
            Oktatási intézmények vezetői
            Kistérségi  Iroda
            Pénzügyi Iroda 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2011. augusztus 15.
            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda  Vezetője

      3.) Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási 
       képzés tapasztalatait. Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy 
       éves tapasztalatairól. 

Előadó: Polgármester

        A napirend előkészítésében részt vesznek:
        Kistérségi Iroda

  Iskolák
              Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság

             A napirend előterjesztésének határideje:2011augusztus 15.
             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője 

2011.szeptember 28.

1.) Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
           Előadó: Polgármester

           A napirend előkészítésében részt vesznek:
           Vállalkozó felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok
           Rendelőintézet
           ÁNTSZ (felkérésre)
           Szakfelügyelő főorvosok (felkérésre)
           Kistérségi Iroda
          A napirend előterjesztésének határideje: 2011.szeptember 19.
          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője     

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

            A napirend előkészítésében részt vesznek:
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            Műszaki Iroda 
            Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
            Önkormányzati erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága

            Az előterjesztés határideje: 2011. szeptember  19.
            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Irodavezető

      3.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
         Tanácsában végzett munkáról. 

           Előadó: Polgármester

           A napirend előkészítésében részt vesznek:
           Kistérségi Iroda

          A napirend előterjesztésének határideje: 2011.szeptember 19.
          A napirend elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője

 
  2011. október 26.

     1.)    Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási 
             irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
             Előadó: Műszaki Irodavezető
                    
             A napirend előkészítésében részt vesznek:
              Műszaki Iroda
              Pénzügyi Iroda 
              A napirend előterjesztésének határideje: 2011.október 17.
              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Irodavezető

     2.)      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről.
Előadó: Jegyző
A napirend előkészítésében részt vesznek:

             Polgármesteri Hivatal Irodái

A napirend előterjesztésének határideje: 2011. október 17.
               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző            

     2011. november 30.

    Közmeghallgatás.

        
         1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója.
               Előadó: Polgármester

              A napirend előkészítésében részt vesznek:
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              Képviselő-testület állandó bizottságai.
              Pénzügyi Iroda

              A napirend előterjesztésének határideje: 2011. november 21.
              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője  

       2.) Beszámoló a 2011. évi   Energiaracionalizálási  Programterve teljesítéséről.  
            A  2012. évi Energiaracionalizálási  Programterv  elfogadása.  

Előadó: Műszaki Irodavezető

A napirend előkészítésében részt vesznek:
 Műszaki Iroda
 Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 A napirend előterjesztésének határideje: 2011. november 21.
 A napirend elkészítéséért felelős:  Műszaki Iroda Vezetője

        3.) A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése.
      Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
      lehetőségeiről.

             Előadó: Polgármester

              A napirend előkészítésében részt vesznek:
              Műszaki Iroda
              Önkormányzat Közszolgáltató Vállalata
              Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság

             A napirend előterjesztésének határideje: 2011. november  21.
             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző    

           
2011. december 14.

       
1.) Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A

vállalkozásokban a  testület által delegált  felügyelő bizottsági elnökök és tag
beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 
önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
Előadó: Jegyző 

            A napirend előkészítésében részt vesznek:
           Önkormányzati vállalkozások, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok                   
           Erdőgazdálkodó
           Közalapítványok, Alapítványok
           Jogi és Koordinációs Iroda
           
             A napirend előterjesztésének határideje: 2011.december 5.                                   
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            A  napirend elkészítéséért felelős: Jegyző 

  2.) 2012. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
               Előadó: Polgármester 

              A napirend előkészítésében részt vesznek:
             Képviselő-testület tagjai
             Képviselő-testület állandó bizottságai
             Polgármesteri Hivatal

            A napirend előterjesztésének határideje: 2011.december 5.
            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

       3.)    Beszámoló a 2011.évi közbeszerzésekről.
                Előadó: Pénzügyi Iroda Vezetője

               A napirend előkészítésében részt vesznek:
               Pénzügyi Iroda 
               Műszaki Iroda 
                Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

               A napirend előterjesztésének határideje: 2011. december 5.
               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője

2012. január 25.

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése.
                  Előadó: Polgármester

                 A napirend előkészítésében részt vesznek:
                 Képviselő-testület  állandó bizottságai
                 Polgármesteri Hivatal

                A napirend előterjesztésének határideje:2012. január 16. 
                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője

2.)   A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés
         lehetőségei

                Elõadó:  Polgármester

               A napirend elõkészítésében részt vesznek
               Munkaügyi Központ Kirendeltsége (felkérésre)  
               Hatósági és Okmányiroda

              A napirend elkészítésének határideje: 2012. január 16.
              Az elõterjesztés elkészítéséért felelõs: Hatósági és Okmányiroda Vezetõje
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3.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
      Tanácsában végzett munkáról. 

             Előadó: Polgármester

              A napirend előkészítésében részt vesznek:
               Kistérségi Iroda

              A napirend előterjesztésének határideje: 2012. január 16.
              A napirend elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője

  III.

A Polgármesteri Hivatal ellenőrzései

A Polgármesteri Hivatal  ellenőrzéseit a Szentgotthárd Város Önkormányzata  által 
alkalmazott belső ellenőri munkaterv tartalmazza.

            
IV.

A Képviselő-testület a jogszabályi felhatalmazás és kötelezés alapján, valamint a  helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére rendeletet alkot, illetve a jogszabályi változásoknak 
megfelelően rendeleteit  felülvizsgálja és  módosítja.

A rendelet elkészítésében közreműködnek: 
Képviselő-testület illetékes állandó bizottságai
Polgármesteri Hivatal illetékes irodái

Határidő: jogszabály szerinti
               Képviselő-testület határozata , illetve indítványa szerinti.
A rendelet előterjesztéséért  felelős: Jegyző

Szentgotthárd, 2010. december 15.

                                                                                       Huszár Gábor
                                                                                        polgármester
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            SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
JOGI PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 

2011. évi 
MUNKATERVE 

 
 
 

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek 
előkészítésében, előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz részt, illetve tárgyalja 
meg a következő témákat: 

 

2011.január 24. 
- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése. 

    Előadó:Polgármester 

    Határidő: 2011. január 17. 

    Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 

      Előadó: jegyző 

      Határidő: 2011.január 17. 

      Felelős:  elkészítéséért: jegyző 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

  1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

      Társulási Tanácsában végzett munkáról.  

      Előadó: Polgármester 

      Határidő: 2011.január 17. 

      Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

    

2011.február 21. 
 
-Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelete. 

Előadó: Polgármester 
Határidő: 2011.február 14. 
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 
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- Napirend megtárgyalásával:
     1.) A Szentgotthárdi önkormányzati intézmények energetikai  állapotának áttekintése – 
         különös tekintettel a távhőszolgáltatásra. A távhőszolgáltatás  aktuális helyzete, a   
         fejlődés lehetséges útjai Szentgotthárdon. 

         Előadó: Műszaki Iroda Vezetője
       

Határidő: 2011. február 14. 
         Felelős: elkészítéséért:  Műszaki Iroda Vezetője  

2011. március 28.
 
- Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel:  

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2011.március 21.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

 - Napirend megtárgyalásával:
 1.)Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése-beszámoló a 2010. évi
     munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2011. évben. A 2011. évi cselekvési terv
     elfogadása.
     Előadó: Polgármester
     Határidő: 2011.március 21.
     Felelős: elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője

2011. április 26.
- Napirend megtárgyalásával:

1.)A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.
      Előadó: Jegyző 

             Határidő: 2011.április 18.
             Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2.)Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
              A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon.

    Előadó: Polgármester

             Határidő: 2011.április 18.
             Felelős: elkészítéséért:Jegyző

   3.)Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata.
    Előadó: Polgármester

    Határidő: 2011. április 18.
             Felelős: elkészítésért: Műszaki Iroda Vezetője
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2011.május 23.
 
- Tájékoztató megtárgyalásával:  
1.) Tájékoztató a közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalatok tevékenységéről.
    Előadó: Műszaki Iroda Vezetője

    Határidő: 2011. május 16.

    Felelős:  elkészítéséért: Műszaki Iroda Vezetője   

 - Ellenőrzéssel:
   1.)Pénzkezelési Szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati 
       fegyelem érvényesítésének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.

 Határidő: 2011. május 16.
 Felelős: elkészítéséért: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
 Az ellenőrzésben részt vesz: Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság két 
                                                 tagja            

2011.június 27.

-    Napirend megtárgyalásával:
 1.) Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv 
     végrehajtásáról. 
     Szentgotthárd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja.

    
    Előadó: Polgármester
    Határidő: 2011.június 20.
    Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2011. július 
       Ülésszünet
2011. augusztus 22. 
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. ) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

   
2011. szeptember 26.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
  1.)    Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 
           tekintettel a hulladékégető építése, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel 
           kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program felülvizsgálata
           Feladatok, lehetőségek, esélyek a „fenntartható fejlődésért”  Szentgotthárdon.
           Előadó: Polgármester

            Határidő: 2011. szeptember  19.
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            Felelős: elkészítéséért: Műszaki Irodavezető

-   Napirend megtárgyalásával:
     1.)  Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
         Tanácsában végzett munkáról. 

           Előadó: Polgármester

           Határidő: 2011.szeptember 19.
           Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője

2011. október 24.

- Napirend megtárgyalásával:
      1.)  Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási 
             irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
             Előadó: Műszaki Irodavezető
                    
             Határidő: 2011.október 17.
              Felelős: elkészítéséért:Műszaki Irodavezető

      2.)  Beszámoló a helyi  adóhatósági tevékenységről.
      Előadó: Pénzügyi Irodavezető
      Határidő: 2011. október 17.

            Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2011. november  28.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója.

Előadó: Polgármester 
Határidő: 2011. november 21.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2.) Beszámoló a 2011. évi  Energiaracionalizálási  Programterve teljesítéséről.  A  2012. 
évi Energiaracionalizálási Programterv  elfogadása.  

    Előadó: Műszaki Irodavezető
    Határidő: 2011.november 21.
    Felelős: elkészítéséért: Műszaki Iroda Vezetője 

2011. december  12.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:

  1.)2012.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2011. december 5.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
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 2.)Beszámoló a 2011.évi közbeszerzésekről.
Előadó: Pénzügyi Iroda Vezetője
Határidő: 2011. december 5.
Felelős:elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

  - Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
    A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag 
    beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az 
    önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok  munkájáról.
    Előadó: Jegyző
    Határidő: 2011. december 5.
    Felelős: elkészítéséért: Jegyző   

2012. január 23.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
  1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetése.
     Előadó: Polgármester
     Határidő: 2012.január 16.
     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

-    Napirend megtárgyalásával:

4.) A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés
       lehetőségei

              Előadó :  Polgármester

              Határidő: 2012. január 16.
              Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Okmányiroda Vezetője

     2.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
  Társulási Tanácsában végzett munkáról. 

        Előadó: Polgármester
        Határidő: 2012.január 16.
        Felelős: elkészítéséért: Polgármester

Szentgotthárd, 2010.december 2.
                                                                                                              Kardosné Kovács Már
ta

bizottsági elnök
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK és KÜLKAPCSOLATOK

BIZOTTSÁGÁNAK
2011.ÉVI

43 MUNKATERVE

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok  Bizottsága a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi fel
adatok, napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról, 
továbbá átruházott hatáskörben dönt szociális-, lakás ügyekben, a városi sportegyesüle
tek költségvetési összegeinek elosztásáról, külkapcsolati keret felosztásáról: 

2011.január  25.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetése.
   Előadó: Polgármester
   Határidő: 2011. január 17.
   Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.

      Előadó: jegyző

      Határidő: 2011.január 17.

      Felelős:  elkészítéséért: jegyző

- Napirend megtárgyalásával:
 1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
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    Tanácsában végzett munkáról.
    Előadó: Polgármester

    Határidő: 2011. január 17.
    Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője

                         
         
 
2011. február 22.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelete. 
      Előadó: Polgármester
      Határidő: 2011. február 14.
      Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

 2.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2010. évben végzett   
       tevékenységéről.
      A közművelődési rendelet és a Közművelődési koncepció felülvizsgálata .

 Előadó: Polgármester                                                     

       Határidő: 2011.február 14.

       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda   Vezetője

             
2011. március 29.
  

- Napirend megtárgyalásával:  
 1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának  2010. évi költségvetésének 
    zárszámadása.

 Előadó: Polgármester
    Határidő: 2011. március 21.
    Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

       2.)Az  Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése- beszámoló a 2010. évi
           munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2011. évben. A 2011. évi cselekvési terv
           elfogadása.
          Előadó: Polgármester
          Határidő: 2011.március 21.
          Felelős:  elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője

       3.)A 2011. évi sporttámogatás elosztása.
           Előadó: Jegyző

           Határidő:  2011. március 21.
           Felelős: elkészítéséért: Jegyző
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- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
      1.)Értékelés az Önkormányzat 2010.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti

 feladatai ellátásáról.
 Előadó: Jegyző
 Határidő: 2011. március 21.
 Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Okmányiroda Vezetője

  2011. április 26.
- Napirend megtárgyalásával  :

 2.)Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
              A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon.

    Előadó: Polgármester

             Határidő: 2011.április 18.
             Felelős: elkészítéséért:Jegyző

  2011. május 24.
     
    -    Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel:

1.) Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális 
            Ellátásáért” , a „Szentgotthárd Közszolgálatáért”, a  „Szentgotthárd Közoktatá
sáért” és  
             a  „Szentgotthárd Testnevelési és Sport”díjakra.

    Előadó: Polgármester
    Határidő: 2011. május 16.
    Felelős: elkészítéséért: Jegyző

- Napirend megtárgyalásával:  
  

       1.) Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata.
             Előadó: Idősügyi Tanács Elnöke, polgármester
    

      Határidő: 2011. május 16.
       Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Okmányiroda Vezetője

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
  
2.)    Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai  koncepciójának és Cselekvési tervének  
       felülvizsgálata.
       Előadó: Polgármester

             Határidő:2011.május 16.
             Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

2011 .június 28.
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- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
         
     1.)  Szentgotthárd  és városrészek sportja, a Sportkoncepció felülvizsgálata.
          Előadó: Polgármester 

 

            Határidő: 2011.június  20.
            Felelős: elkészítéséért: Jegyző

      - Napirend megtárgyalásával:
1.)  Beszámoló  a  települési  esélyegyenlőségi  programban  meghatározott  ütemterv 

végrehajtásáról.
       Szentgotthárd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja

         Előadó: Polgármester

        Határidő: 2010.június 20.
        Felelős:  az elkészítéséért: Jegyző

2.)    A szakképzés jövője- különös tekintettel az Ipari Park fejlesztéseire.
  Előadó: Polgármester
      

          Határidő: 2011. június  20.
          Felelős: elkészítéséért:Kistérségi Iroda Vezetője           

2011.július ülésszünet

2011 .augusztus  23.

- Napirend megtárgyalásával:
1. )Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
     Előadó: Polgármester
     Határidő: 2011. augusztus 15.
     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2.) Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2010/2011.tanévkezdés
  előtt.
  Előadó: Polgármester
  Határidő:2011.augusztus 15.
  Felelős:elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
 

  1.) Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási 
   képzés tapasztalatait. Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy 
   éves tapasztalatairól. 
   Előadó: Polgármester

        Határidő:2011augusztus 15.
        Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 
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2011. szeptember 27.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:
      
1.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel
      a hulladékégető építése ,a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos 
      tapasztalatokra.
      A környezetvédelmi program felülvizsgálata. Feladatok, lehetőségek, esélyek a     
     „fenntartható fejlődésért”  Szentgotthárdon.
      Előadó: Polgármester

      Határidő: 2011.szeptember  19.
      Felelős: elkészítéséért: Műszaki Irodavezető

- Napirend megtárgyalásával:
 1.) Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
       Előadó: Polgármester

       Határidő: 2011.szeptember  19.
      Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Irodavezető

 2.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
     Tanácsában végzett munkáról. 

       Előadó: Polgármester

       Határidő: 2011.szeptember  19.
       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Irodavezető

2011. október 25.
     - Napirend megtárgyalásával:
    1.)Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről.
     Előadó: Jegyző

  Határidő: 2011. október 17.
  Felelős: elkészítéséért :Jegyző

         
 
2011.november 22. 
- Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal:
   1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
        Előadó: Kistérségi Iroda Vezetője

        Határidő: 2011. november 14.
        Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője
   
2011. november 29.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
 1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója.
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     Előadó: Polgármester
     Határidő: 2011.november 21.
     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2.)  A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
lehetőségeiről.

        Előadó: Polgármester

        Határidő: 2011. november  21.
        Felelős:  elkészítéséért:Jegyző

2011. december 13.

- Napirend   előkészítésében való részvétellel:

1.) 2012.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2011.december 5.

     Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

- Napirend megtárgyalásával:

  1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
     A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag 
      beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az 
      önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
      Előadó: Jegyző

     Határidő: 2011. december 5.
     Felelős: elkészítéséért: Jegyző   

2012. január 24.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése.
            Előadó: Polgármester
            Határidő: 2012. január 16.
            Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője    

      

- Napirend megtárgyalásával:
       1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társu
lási    
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          Tanácsában végzett munkáról.
          Előadó: Polgármester

          Határidő: 2012. január 16.
          Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője

Szentgotthárd, 2010. december 2.

                                                                                            Dr.Haragh László
                                                                                            bizottság elnöke

Tájékoztató
a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 22.§ (1) d) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. A 
Kbt.  szerint  kell  eljárni  az  Önkormányzatnak  a  közbeszerzési  eljárásokban,  amelyeket 
visszterhes  szerződés  megkötése  céljából  köteles  lefolytatni  a  törvényben  meghatározott 
tárgyú és értékű beszerzések magvalósítása során.

Az  Önkormányzat  2010.  évben  közbeszerzési  eljárásait  a  Kbt.  5.§-ban  előírtak  szerint,  a 
Közbeszerzési  Bizottság  K/2/2010.  sz.  határozatával  elfogadott  és  a  Képviselő-testület 
84/2010. sz. határozata szerint megismert Közbeszerzési terv alapján folytatta le.

2010. évben, amennyiben a beszerzés becsült (nettó) értéke elérte árubeszerzés esetében 8.000 
e/Ft-t, építési beruházás esetében 15.000 e/Ft-t, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e/Ft-
t, építési koncesszió esetében a 100 millió Ft-ot, szolgáltatási koncesszió esetében a 25 millió 
Ft-ot, köteles volt az Önkormányzat közbeszerzési eljárást lebonyolítani.

Ez  évben  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  nevében  három 
közbeszerzési  eljárás került  lefolytatásra.  A  mellékelt  táblázatból  látható,  hogy  egy 
közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult (hirdetmény közzététele nélkül indult egyszerű 
közbeszerzési eljárás – Bölcsődei étkeztetés biztosítása), mivel nem került érvényes ajánlat 
benyújtásra. Két közbeszerzési eljárás, melyek tárgya építési beruházás volt sikeresen zárult 
le.  (Az  egyes  beszerzések  összefoglaló  bemutatását  az  előterjesztés  1.  sz.  melléklete 
tartalmazza.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  évi 
közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

  Vadász József Közbeszerzési Bizottság Elnöke
Szentgotthárd, 2010. december 1.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzései

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzési 
eljárás típusa

Benyújtott 
ajánlatok 

száma

Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők
neve ajánlati ár

(Ft)

Nyertes ajánlattevő 
neve,

ajánlati ár

Bírálati szempont Megjegyzés

St.  Gotthard  Spa  & 
Wellness  Fürdő  sza-
badtéri  fejlesztése  c. 
projekt  keretében  külső 
medence és  kapcsolódó 
létesítmények  építése  – 
szabadtéri fejlesztés

Kbt. VI. fejezete 
szerinti általános 

egyszerű 
közbeszerzési 

eljárás
(hirdetmény 

közzétételével 
indított tárgyalásos 

eljárás)

Egy
Zalai Általános 

Építési Vállalkozó 
Zrt.

8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 9-11.

198.000 e/Ft + 
ÁFA

Zalai Általános 
Építési Vállalkozó 

Zrt.
8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 9-11

Ajánlati ár:
198.000 e/Ft + ÁFA

Összességében 
legelőnyösebb 

ajánlat

Eljárás  bonyolítója: 
Deák Ügyvédi Iroda 
Szekszárd
Projekt  finanszíro-
zása:   Kormányzati 
forrásból  –  300 
millió  Ft-os  támo-
gatásból.

Szentgotthárd  város-
központi Liget felújítása

Kbt. VI. fejezete 
szerinti általános 

egyszerű 
közbeszerzési 

eljárás

Kettő
Belváros Tetőtér 

Kft.
1117 Budapest,
Irinyi J. u. 4-20.

39.600 e/Ft + 
ÁFA

Belváros Tetőtér 
Kft.

1117 Budapest,
Irinyi J. u. 4-20.

Ajánlati ár:
39.600 e/Ft + ÁFA

Összességében 
legelőnyösebb 

ajánlat

Projekt   finanszíro-
zása  részben  pályá-
zati forrásból 
Érvénytelen  ajánla-
tot nyújtott be: 
Ligetépítő  Konzor-
cium  
8900  Zalaegerszeg, 
Köztársaság u. 1/a.

Közétkeztetés 
biztosítása  –  Bölcsődei 
étkeztetés

Kbt. VI. fejezete 
szerinti általános 

egyszerű 
közbeszerzési 

eljárás
(Hirdetmény 

nélküli tárgyalásos 
eljárás)

Egy - - - Összességében 
legelőnyösebb 

ajánlat

Az  eljárás  ered-
ménytelen  volt.  Az 
új  közbeszerzési 
eljárást  a  Bölcsődei 
feladatokat  átvevő 
intézményt  fenntartó 
Szentgotthárd  Város 
és Térsége Többcélú 
Kistérségi   Társulás 
bonyolította.. 
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

Lejárt határidejű határozatok:

A 201/2010. számú képviselő-testületi határozat 1./ pontja:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  201/2010.sz.  határozat  1  pontjában  csatlakozott  a  BURSA Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához .
A határozat alapján 10 főt támogat „ A” típusú pályázat esetén havi 2.000.-Ft  ösztöndíjjal.
A pályázat beadásának határidejéig ( 2010. október 29.) 14 pályázó nyújtotta be pályázatát.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 2010. november 23-án 14.30 órakor megtartott ülésén 
bírálta el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi  fordulójára beérkezett pályázatokat.
A elbírálásánál a bizottság döntött arról, hogy az egy főre jutó  nettó havi jövedelem, a  Bursa rendelet alapján elért pontszám mellett, figyelembe veszi, 
hogy amennyiben egy családból több pályázó van, úgy csak egy főt támogat, illetve előnyben részesíti azon pályázót, akit egyedülálló  szülő nevel; 
valamint a pályázat kapcsán benyújtott adatokat és a környezettanulmány során tapasztaltakat  . A környezet tanulmányt a Bizottság 1 tagja és a 
Hatósági és Okmányiroda munkatársa készítette el.

Szentgotthárd Város Önkormányzata által  támogatott pályázók:

1./ Fülöp Anita  Szentgotthárd, Széchenyi út 30/A
2./ Klujber Rita Szentgotthárd, Kertvárosi út 23.
3./ Sipos Nikoletta Szentgotthárd, Május 1 út 31.
4./ Dancsecs Ildikó Mónika  Szentgotthárd, Kis u. 1.
5./ Merkli Alíz Szentgotthárd, Kertvárosi u. 22.
6./ Horváth Tamás  Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 17/C
7./ Kulcsár Norbert  Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 6.
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8./ Puskás Csaba  Szentgotthárd, Zsidahegy út 20/A
9./ Saidi Anna  Szentgotthárd, Árpád u. 2/C
10./ Biró Mercédesz  Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 17.

Nem támogatott pályázók:
1./ Somlai Anita Szentgotthárd, Kis utca 108. 
2./ Kovács Gábor  Szentgotthárd, Felső u. 30.
3./ Sipos László Gábor  Szentgotthárd, Május 1. út 31.
4./ Dancs Kinga  Szentgotthárd, Sallai I. utca 4.

A pályázókat a Bizottság a döntéséről határozatban értesítette, a döntésről hirdetmény is olvasható a Polgármesteri Hivatalban
A támogatott pályázók eredeti bírálati dokumentumait továbbküldtük a Vas Megyei Önkormányzathoz, ahol ismételten elbírálják a pályázatokat, és az 
arra  érdemesek  a  Vas  Megyei  Önkormányzattól  is  kaphatnak  további  támogatást,  a  nem  támogatott  pályázók  eredeti  bírálati  lapjait  az  OKM 
Támogatáskezelő részére továbbítottuk.

Jogi és Koordinációs Iroda

Jelentés a közérdekű adatok elektronikus közzétételéről

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  és  Polgármesteri  Hivatalának  közzétételi  szabályzata  31.  pontja  értelmében  „Az  adatfelelős  köteles  az 
irodavezetők  útján  folyamatba építve vizsgálni  az  Eitv.  végrehajtásával  összefüggő kötelezettségek teljesítését,  amelynek  eredményéről  a  Jogi  és 
Koordinációs  Iroda  évente  legalább  egy  alkalommal  átfogó  jelentést  készít  a  jegyző,  a  polgármester  és  a  képviselő-testület  részére.” E 
kötelezettségünknek jelen anyaggal teszünk eleget.

Az  50 000-nél  kisebb  lakónépességű  helyi  önkormányzatok  vonatkozásában  2008.  július  1-jétől  kell  alkalmazni  az  elektronikus 
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) rendelkezéseit.
Az Eitv., valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az  
adatintegrációra  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló  305/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet,  továbbá  a  közzétételi  listákon  szereplő  adatok  
közzétételéhez  szükséges  közzétételi  mintákról  szóló  18/2005.  (XII.  27.)  IHM  rendelet,  valamint  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  
közzétételi szabályzata rendelkezései alapján látjuk el a közérdekű adatok elektronikus közzétételét a hivatal.szentgotthard.hu portálon, a nyitólap bal 
oldali menüsorában található „Közérdekű” menüpont alatt. Az itt található felsorolásban a 3.3. pont végén található „Egyéb kifizetések” az utolsó olyan 
elem, ami a fent említett  jogszabályok alapján kötelezően a közzétételi  lista részét képezi.  Az ezt követő elemek az Eitv.  hatálybalépése előtt  a 
honlapunkon „Közérdekű” kategóriában szereplő adatokat tartalmazzák.
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Az  informatikáért  felelős  miniszter  által  működtetett  egységes  közadatkereső  rendszerhez  (www.kozadat.hu)  az  adatfeltöltés  és  az  adatfrissítés 
folyamatos.
Közérdekű adatok elektronikus közzététele a www.hivatal.szentgotthard.hu  honlapon:
1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők:

{Elérhetőségi adatok
{Szervezeti struktúra
{Szerv vezetői
Változást követően azonnal frissítésre kerülnek az adatok, az előző állapot törlésével.

1.2.Felügyelt költségvetési szervek

Oktatási, nevelési, közművelődési intézmények:
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. § (6) bek. szerinti közzétételi lista:
Az óvoda közzétételi listája honlapjuk hiányában a hivatal honlapján van közzétéve:

• Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde különös közzétételi listája a 2010-2011-es nevelési évről.pdf  
A SZOI intézményének linkhivatkozással, mivel az intézménynek van saját honlapja, erre mutat rá a hivatkozás:

• Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény különös közzétételi listája  

Egészségügyi és szociális intézmények: 
Városi  Gondozási  Központ  által  nyújtott  szolgáltatások  közzététele:  a  329/2006.  számú  Képviselő-testületi  határozat  10.  pontjában  előírt,  az 
intézményről szóló tájékoztató

• Tájékoztató a Városi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokról.pdf  
• Házi segítségnyújtás.pdf  
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.pdf  
• Közösségi pszichiátriai alapellátás.pdf  
• Nappali Idősek Klubja.pdf  
• Támogató szolgáltatás.pdf  

Változást követően azonnal frissítésre kerül az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.
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Mindkét blokkban megtalálható még:
A szerv által alapított költségvetési szervek alapító okiratai:

• Költségvetési szervek alapító okiratai  

Mindezen  adatok  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  -  mint  fenntartó  -  www.szentgotthardterseg.hu honlapjára  is 
linkhivatkozással közérdekű adatként fel van téve. 

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Változást követően azonnal frissítésre kerül, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.4.1. Közalapítványok
Változást követően azonnal frissítésre kerül, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.4.2. Költségvetési szervek
A szerv (az önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre vonatkozó részletes adatok.
Alapító okiratok felkerültek a honlapra, a változást követően azonnal frissítésre kerül, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.6. Felügyeleti, ellenőrző szerv
Változást követően azonnal frissítésre kerül, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
{Feladat- és hatáskör: Szervezeti Működési Szabályzat
{Hatósági ügyintézés rendje: a változást követően azonnal frissítve az előző állapot törlésével.
{Közszolgáltatások
{A szerv nyilvántartásai
{Nyilvános kiadványok: havonta bővítve az új önkormányzati közlöny felkerülésével.
{Döntéshozatal, ülések: havonta bővítve a testületi ülés meghívójával, napirendi pontokkal.
{Döntések, koncepciók, tervezetek: havonta bővítve a testületi ülések előterjesztéseivel, jegyzőkönyveivel.
{Pályázatok intézmények által küldött álláshirdetési felhívások, közbeszerzési ajánlattételi felhívások, eladó önkormányzati ingatlanok, ügyintézőktől 
beérkezés után azonnal felkerül, majd a határidő leteltével az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.
{Közérdekű adatok igénylése
{Közzétételi listák
A változást követően azonnal frissítésre kerülnek, a jogszabályban előírt időközönként, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.
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3. Gazdálkodási adatok

3.1. Működés törvényessége, ellenőrzések
{Vizsgálatok, ellenőrzések – lista még nem került fel.
{Állami Számvevőszék ellenőrzései
{Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: Belső ellenőrzési tervek évenkénti bontásban.
{Eredményesség, teljesítmény – adatok még nincsenek fent.
{Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
{Éves költségvetések
{Számviteli beszámolók
{A költségvetés végrehajtása
A változásokat követően azonnal frissítve a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával.

3.3. Költségvetések, beszámolók
{Foglalkoztatottak: negyedévente frissítve az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.
{Támogatások: negyedévente frissítve az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.
{Szerződések: - folyamatosan kiegészítve.
{Koncessziók – nincs megjeleníthető elem.
{Egyéb kifizetések: negyedévente frissítve az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Hatósági és Okmányiroda:

1. Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997.évi C.tv. 115/N. §. (1) bekezdése alapján a területi és országos kisebbségi 
önkormányzatok  tagjai  általános  választását  2011.  január  9.  napjára  tűzte  ki.  A választáson  az  elektorok,  azaz  a  települési  kisebbségi 
önkormányzatok tagjai választanak és választhatók. Csak az szavazhat és csak az lehet jelölt, aki a szavazás napján tagja a települési kisebbségi 
önkormányzatnak.

2. 2010.  november  18-án  131  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek  számára  folyósított  a  Polgármesteri  Hivatal 
gyermekenként 5.800-5.800,-Ft pénzbeli támogatást.  A pénzbeli támogatásként kifizetésre került 759.800,-Ft teljes összegét visszaigényeltük. 

3. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálásának megalapozottságához környezettanulmányokat készítettünk a kérelmezők családjánál az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának egy tagjával közösen. 
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4. Novemberben 12 fő szociálisan rászorult, kiskorú gyermeket nevelő, egyedül nevelő, idős egyedülálló személy részére állapítottunk meg tűzifa 
formájában átmeneti segélyt. 

5. Még nem ismertek a jövő évi közfoglalkoztatás konkrét szabályai, de a nyilvánosságra hozott szabályozási elvek alapján felmértük a 2010. évi 
foglalkoztatást megvalósítók, valamint a vállalkozók körében a 2011.évi foglalkoztatási igényt, azért, hogy időben tudjunk reagálni az egyes 
foglalkoztatásokra kiírásra kerülő pályázati lehetőségek megjelenésekor; valamint a jövő évi költségvetésben szereplő igényeket mennyiben 
tudjuk  közfoglalkoztatással kiváltani, megoldani.

6. Az önkormányzati választásokat követően újjáalakult szentgotthárdi szociálpolitikai kerekasztal december 6-án ülésezik, amelyen véleményezi 
a város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálati anyagát.

7. December 14-én tartja soron következő ülését a város Idősügyi Tanácsa.

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének 2010. november havi tájékoztatója

Az álláskeresők száma és összetétele nem változott az előző hónaphoz képest.

2010Q4 munkaerő-gazdálkodási felmérésünk szerint: az elkövetkező három hónapban, a létszámfelvételben érintettek száma elenyésző. Valószínűleg 
stagnálás,  vagy  a  kifutó  rendelésállomány  (pl.  koszorúkötés,  építőipar,  vendéglátóipar)  miatti  létszámleépítés  lesz  jellemző  a  szentgotthárdi 
munkaerőpiacon.
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Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Szentgotthárdi Kirendeltség
( Blank ) 0
01 Fegyveres erők felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0
02 Fegyveres erők középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0
03 Fegyveres erők középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai 0
11 Törvényhozók, országos igazgatási, érdekképviseleti vezetők 0
12 Területi, helyi önkorm., közigazg., igazságsz., érdekképv. vezetők 0
13 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői 7
14 Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetői 1
21 Műszaki és természettudományi foglalkozások 2
22 Egészségügyi - egyetemi, főiskolai képzettséghez kapcsolódó fogl. 1
23 Szociális - egyetemi, főisk. képzettséghez kapcs. foglalkoz. 0
24 Szakképzett pedagógusok 5
25 Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások 2
26 Kulturális, sport, művészeti, vallási -felsőfokú képz. kapcs.- fogl. 0
29 Egyéb magasan képzett ügyintézők 0
31 Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások 33
32 Egészségügyi foglalkozások 5
33 Szociális és munkaerőpiaci szolgáltatási foglakozások 5
34 Pedagógus foglalkozások 1
35 Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi foglalkozások 0
36 Gazdasági, pénzintézeti ügyintézők 16
37 Kulturális, sport, művészeti és vallási foglalkozások 2
39 Egyéb ügyintézők 16
41 Irodai jellegű foglalkozások 18
42 Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 7
51 Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások 87
52 Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások 3
53 Nem anyagi jellegű szolgáltatási foglalkozások 18
61 Mezőgazdasági foglalkozások 7
62 Erdő- és vadgazdálkodási foglalkozások 14
63 Halászati foglalkozások 0
64 Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi foglalk. 0
71 Bányászati foglalkozások 0
72 Élelmiszeripari foglalkozások 2
73 Könnyűipari foglalkozások 71
74 Vas- és fémipari foglalkozások 63
75 Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások, laboránsok 6
76 Építőipari foglalkozások 26
81 Feldolgozóipari gépek kezelői 62
82 Egyéb helyhez kötött gépek kezelői 18
83 Mobil gépek kezelői 45
91 Egyszerű szolgált. jellegű fogl.(mezőgazdasági fogl. nélkül) 173
92 Egyszerű mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 2
--  kitöltetlen 0
Keresett állás FEOR 718
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Műszaki Iroda:

• Többszörös megkeresésünk után sikerült elérnünk a Szentgotthárd, Füzesi úton a Termál Parkhoz vezető út kereszteződésében lévő lesza
kadt távközlési aknakeret helyreállítását. A Füzesi út állami tulajdonú közút, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. Kivitelező: 
Vasi Full-Táv Kft. Szombathely, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

• Megtörtént a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének, cserepezésének, tetőgerincének, fekvő- és függőereszének, ÉK-i része 
falbeázásának javítása, karbantartása. Kivitelező: VARGA Bt Molnaszecsőd

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére és bontására kiadott engedélyek száma: 1
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 2
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 1
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4
- Építésrendészeti eljárások száma: 1
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés és bontások száma 2
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0

Tájékoztató

Tárgy: Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásai felhasználásának keretfeltételeit rögzíti a 2007-2013. 
időszakra vonatkozóan. Az NYDOP a hat magyar konvergencia régió operatív programjainak egyike, melynek keretében 2007-2013. között 545,6 
millió euró áll rendelkezésre.
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Az  Európai  Bizottság  által  is  elfogadott  dokumentum  támogatási  céljait  két  éves  időszakokra  vonatkozó,  ún.  akciótervek  (AT-k)  részletezik, 
megállapítva  a  támogatási  konstrukciók  alapvető  szabályait,  úgymint  az  eljárásrendek,  a  támogatási  minimum-maximum  összegek,  a 
támogatásintenzitások, a keretösszegek, a kedvezményezettek köre, a támogatható tevékenységek és fő értékelési szempontok, valamint a monitoring 
mutatók. 
Az akciótervben rögzített keretfeltételekre épülve történik meg a pályázati felhívások megfogalmazása.
 
A regionális operatív programok akcióterveinek kidolgozása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 
(ROP IH)  koordinálásával  és  a  regionális  fejlesztési  ügynökségek  (RFÜ-k)  bevonásával  zajlik.  A ROP IH a  felelős  a  szakágazatokkal  történő 
egyeztetések tekintetében, az RFÜ-k pedig a helyi sajátosságok megjelenítését, a regionális érdekek képviseletét biztosítják. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010 októberében kezdte meg a regionális operatív programok 2011-2013 évi akcióterveinek (AT) kidolgozását. A 
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. november 24-i ülésén fogadta el az alábbiakban bemutatott akciótervet, amelynek a Kormány 
által elfogadására december 15-én kerül sor. Az új pályázati felhívások az Új Széchenyi Terv keretében 2011. január 15-én jelennek meg.

A tervezési folyamat eddig lépései az alábbiak voltak:

• 2010. október 18.: bilaterális egyeztetés a ROP IH-val
• 2010. november 2.: ROP Regionális Monitoring Albizottság véleményezési határideje
• 2010. november 2.: informális egyeztetés RFT elnöki, megyei elnöki, MJV polgármesteri körben
• 2010. november 9.: Monitoring Bizottság véleményezési határideje

A dokumentumok elfogadásának folyamata az alábbi lépésekkel zárul:

• 2010. november vége-december eleje: közigazgatási államtitkári egyeztetés
• 2010. december 7.: ROP Regionális Monitoring Albizottság jóváhagyása
• 2010. december 12-13.: és Monitoring Bizottság jóváhagyása
• 2010. december 15: Kormány jóváhagyása

A vonatkozó jogszabályok alapján az akciótervek a Kormány jóváhagyásával kerülnek véglegesítésre.

A 2011-2013.  évi  akciótervek  kidolgozása  során  kiemelt  szempont  az  Új  Széchenyi  Terv  által  kijelölt  fejlesztéspolitikai  irányokkal  történő 
összehangolás kérdése, a kkv-szektor kiemelt támogatása, a pályázati rendszerek egyszerűsítése. 
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A  Nyugat-dunántúli  Operatív  program  esetében  külön  kérdést  vet  fel  a  forrásszűkösség,  különösen  a  3.  (Városfejlesztés),  a  4. 
(Környezetvédelmi  és  közlekedési  infrastruktúra),  valamint  az  5.  (Humán közszolgáltatások  fejlesztése)  prioritások  esetében.  A szűkülő 
források következtében több, az elmúlt időszakokban megjelent kiírás meghirdetésére nem lesz már lehetőség. 

A tervezési árfolyam 280 HUF/EUR, ami összesen 38,27 Mrd Ft keretet jelent a 2011-2013-i akciótervi időszakban. Ez az összeg a Nyugat-dunántúli 
Operatív Program prioritásai között az alábbiak szerint oszlik meg:

A fentieket figyelembe véve, az Új Széchenyi Terv célkitűzéseinek megfelelően közvetlen gazdaságfejlesztésre, kkv-támogatásra fordítható forrás 
összességében körülbelül  16-20 Mrd Ft (ebbe beleértendők a turisztikai célú vállalkozásfejlesztést támogató kiírások is). Ezen támogatási összeg 
döntő többsége direkt kkv támogatásként az  adható legmagasabb (50%-os) támogatási intenzitás mellett vehető majd igénybe, így akár 30-35 milliárd 
Ft-nyi gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtő beruházást jelenthet a következő években a régióban.

A 3. (városfejlesztés) prioritás esetében a fenti, még függőben lévő városrehabilitációs kiírásokon túl további, új kiírások meghirdetésére nem 
marad forrás. Ennek egyik oka, hogy az RFT korábbi javaslatainak megfelelően nagy összegű forrás-előrehozásokra (a 2011-2013 időszak terhére 
történő átcsoportosításokra) került sor, másrészt pedig az EU felé történő rendszerszintű elszámolási  probléma miatt  az időarányosan tervezett  és 
ténylegesen megítélt forrástömeghez képest magasabb összeg került Brüsszelből lehívásra. (A közszféra számára elméletileg maximálisan megítélhető 
85%-os támogatás teljes egészét lehívta a Pénzügyminisztérium, a kedvezményezettnek viszont több esetben ennél alacsonyabb intenzitással került a 
támogatás megítélésre és kifizetésre). 
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Az új akciótervek több új kiírás beépítésével, illetve a korábbi akciótervekhez képest megtett módosításokkal reagálnak az Új Széchenyi Tervben 
meghatározott stratégiai célokra. 

Ezek közül a legfontosabbak:

• A méltán népszerű 1.3.1/D Telephelyfejlesztés és 1.3.1/E Egyedi regionális ipartelepítés kiírások jelentős keretösszegekkel ismét beépülnek 
az akciótervbe (5,1 Mrd Ft)

• Új tématerületként bekerült az akciótervbe az „Alkonyatipar” és az Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése konstrukciók. Ezek 
kerete  3,5  Mrd  Ft-,  50%-os  intenzitás  mellett.  A  konstrukciók  profitorientált  módon  üzemeltetett,  kvázi  nyugdíjas-otthonokra  és 
egészségügy turizmusra épülő szolgáltatások fejlesztését támogatja, projektenként maximálisan 1 Mrd Ft támogatási összeggel.  

• Turizmusfejlesztéssel kapcsolatban új kiírás épült be 2.1.1/I Turisztikai szolgáltatásfejlesztés címmel. A konstrukció célja, hogy kifejezetten 
a kkv szektor által megcélzott, tágabb értelemben vett turisztikai vonzerő –és szolgáltatásfejlesztési elképzeléseket, beleértve a kereskedelmi 
szálláshelyek  szolgáltatásfejlesztését  is,  már  5  M  Ft  támogatási  összegtől,  50%-os  intenzitás  mellett  támogatásban  részesítse  (max. 
támogatási összeg 250 M Ft projektenként).  

 Az új akciótervben szereplő pályázati felhívások megjelentetését már 2011. január 15-től megkezdi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ezt követően 
várhatóan negyedévente kerülnek a kiírások meghirdetésre az év végéig.

1.  számú mellékletként  csatolt  táblázat  tartalmazza  az  NYDOP akciótervében szereplő  konstrukciókat,  közülük  szürke színnel jelöltük  azokat  a 
konstrukciókat, amelyekre önkormányzatok (Szentgotthárd Város Önkormányzata) is pályázhatnak.

A fenti tájékoztató összeállításához a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. november 24-i ülésére készült előterjesztés anyaga került 
felhasználásra.

Szentgotthárd, 2010. december 6.

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

Pénzügyi Iroda:

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

Folyószámla hitelünk 2010. november 1-én:    - 248.611.381,- Ft
Bevételek november 1 – november 30.:         73.674.117,- Ft
Kiadások november 1 – november 30.:     -  75.676.525,- Ft
Elszámolási számla egyenlege november 30-én:    - 250.613.789,- Ft.

Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  folyószámla  hitelkeretünk  275.000  e/Ft.  A két  ülés  közti  beszámoló  készítésének  időpontjában 
folyószámla egyenlegünk – 275.000 e/Ft. A decemberi munkabérek fizetéséhez munkabér hitelt vettünk fel, melyből még törlesztendő 10.382 e/Ft a két 
ülés közti beszámoló készítésének időpontjában.
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! 

Egyéb: 
November hónapban egyeztetéseket tartottunk az intézmények vezetőivel a 2011. évi költségvetési koncepció összeállításához.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha szükséges korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:

- A  31/2009.(XII.17.)   rendelet  :  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet  módosítása értelemszerűen 
változtatást nem igényel.

- A  32/2009.(XII.17.)  rendelet:  a A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási    
      formák szabályairól szóló rendelet módosítása  változtatást  nem igényel.

- A 33/2009.(XII.17.) rendelet :a Szentgotthárd Város Önkormányzatának víz- és csatorna szolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet 
módosítására  a mostani  képviselő-testületi ülésen ,december hónapban kerül sor.

- A 34/2009.(XII.17.)  rendelet  :a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  szilárd  hulladék  gyűjtéséről  és  elszállításáról   szóló  rendelet 
módosítására  a mostani  képviselő-testületi ülésen ,december hónapban kerül sor.
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- A 35/2009.(XII.17.) rendelet :a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  települési folyékony  hulladék összegyűjtéséről , elszállításáról  és 
ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet módosítására  a mostani  képviselő-testületi ülésen ,december hónapban kerül sor.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Dömötör Sándor :
A Hunyadi úti parkolóba az egyirányú közlekedési rend miatt Pável Ágoston Múzeum mellett van a bejárat és a Hunyadi Vendéglő mellett a kijárat. A 
Hunyadi u 4. ingatlan előtti bekötőút kátyúzási munkáit a Közszolgáltató Vállalt végezte el 0/40 vegyes bazalt zúzalékkal. A parkoló bekötőútjának 
felújítási munkáit a parkoló burkolat megerősítésével együtt a 2011. évi útkarbantartási tervben fogjuk szerepeltetni.

Szentgotthárd, 2010. december 8.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. december 6-án

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

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.
179/2010.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 30.450.000,-

Elnyert 
támogatás:

1F: 1.374.450,- 
Ft

2F: 27.405.000,- 
Ft

1F: 242.550,-
2F: 3.045.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.612.500,-

2. fordulós pályázat benyújtása 
megtörtént, értékelése folyamatban.

Rába árvízi védekezési 
és helyreállítási 
költségek támogatása 
Szentgotthárdon

NYDRFT

Vis maior támogatás 
igénylése 203/2009 18.046.557,-

Igényelt 
támogatás:
12.263.790,-

Megítélt: 
9.393.000,- Ft

5.782.767,-

A helyreállítási munkák 
befejeződtek, a pályázat 
elszámolása megtörtént, 
utóellenőrzés várható. 

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

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

Elnyert 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft

A kivitelező: Belváros Tetőtér Kft.
Kivitelezés folyamatban.

Ünnepélyes átadó: 2010. december 
13-án 10.30 órakor.

Szentgotthárd 
városközpontjának 
megújítása civil és 
vállalkozói 
partnerségben

NYDOP-2009-3.1.1/A 2/2010.
266/2010. 435.687.717,- Ft

Megítélt 
támogatás:

345.384.020,- Ft

Önk.: 
81.632.021,- Ft

PKKE (önk. 
fizeti): 

2.255.063,- Ft

266/2010. KT határozat nem 
támogatja a projekt folytatását.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009
55.555.555,- Ft

Elfogadott:
55.286.112,- Ft

Igényelt 
támogatás:

50.000.000,- Ft

Megítélt:
49.757.501,- Ft

5.555.555,- Ft

5.528.612,- Ft

Tervezett projektindítás: 2010.11.03.
Informatikai eszközbeszerzés.

Orvosi eszközbeszerzés.
Kivitelezés.

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU 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
Projekt indulása: 2011. január

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
Karácsonyi  rendezvény szervezése 
folyamatban.

Szerencsehozó 
Négylevelű Lóhere 
projekt

Szentgotthárdi program 2011. május 
9-i Európa Nap.
A projekt  iskolai  program részében 
a SZOI  Vörösmarty  M. Gimnázium 
diákjai vesznek részt.

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

9.576.037,- Ft

Elbírálás 
folyamatban. 0,- Ft

Tartaléklistán  támogatható  a 
pályázat,  a  támogatási 
szerződéskötéshez  szükséges 
hiányzó  dokumentumok 
megküldésre kerültek.

RFSC- Referenciakeret 
dokumentum

Integrált 
városfejlesztés közös 

európai 
módszertanának 

tesztelése

Elbírálás 
folyamatban.

Jelentkezési lap benyújtása 2010. 
október 1-én a 
Belügyminisztériumhoz.
3 magyarországi várost választanak 
ki.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése 

NYDOP-2010.-
5.3.1/A

Elbírálás 
folyamatban. 25.800.000,- Ft

A Társulás pályázata. A SZOI Arany 
J. Iskola új zeneiskolai szárnya 
építésének önerejét az 
Önkormányzat fizeti.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok helyzete 
2010. december 6-án

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

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 174.908.-euro nyert 8.744.-euro
ERFA szerződés aláírásra került,  a 
Társfinanszírozási  szerződés 
aláírása folyamatban van.

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
akadálymentesítése

NYDOP-2009-5.1.1/C 173/2009. 12.807.626.-Ft Nyert 1.921.144.-Ft A kivitelezés folyamatban.

Közfoglakoztatás-
szervező foglalkoztatása OFA 45/2009 943.000.- Nyert ----- A  pályázat  megvalósítása 

folyamatban van

1/2010. (I. 19.) ÖM r. 
alapján kiírt Bölcsődék 
és közoktatási 
intézmények 
infrastruktúrális 
fejlesztése
SZOI csörötneki óvoda

Önkormányzati 
Minisztérium

7/2010. TTh
5.951.684.-

Nyert

1.487.921.-

Az önerőt 
Csörötnek 
biztosítja

Kivitelezés folyamatban.

Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése 

NYDOP-2010.-
5.3.1/A 

1/2010. 
fejlesztési T. 

Hat

289.917.-eFt Elbírálás 
folyamatban

32.213.-eFt
Ebből: 
Sztg. 24.757.-
eFt
Magyarlak:

7.456.-eFt

Elbírálás még folyamatban!
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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 SZOI 
keretén belül

16/2008. 
kistérségi Hat. 24.872.500.-Ft

Nyert
Nem szükséges Megvalósítása folyamatban.
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