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Beszámoló
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 79.§-a alapján a polgármester 
az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési 
koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselőtestületet. A következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepciót az Áht. 70.§ előírása szerint a polgármester november 30-ig, az 
önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 
15-ig benyújtja a testület elé. 
Tekintettel a fenti rendelkezésekre, valamint arra, hogy a költségvetési törvény tervezet 
alapján normatíva igénylésünket november 15-ig kellett továbbítanunk a Magyar 
Államkincstár felé a költségvetési koncepció előterjesztésére decemberben, míg az 
Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló 
előterjesztésére novemberben kerül sor. 

Az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban bemutatjuk az Önkormányzat előirányzatainak 
időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint az 
Önkormányzat költségvetése teljesülését. 

A bevételek közül a helyi adó bevételek 89,5 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül az 
iparűzési adó bevétel teljesülése a módosított előirányzathoz képest 89,9 %, mivel az adóerő-
képesség miatti elvonás csökkenés összege zárolásra került az iparűzési adóbevétellel 
szemben. Az eredeti előirányzat (tervezet) 510.000 e/Ft-tal szemben 432.650 e/Ft bevételt 
realizáltunk iparűzési adóbevétel címén, vagyis a kiesés 77.350 e/Ft-ot, a teljesítés a tervhez 
képest 84,8 %. Sajnos év végéig már a tervezett bevétel teljesítése nem várható. 

Folyószámla-hitel állományunk szeptember 30-án 272.395 e/Ft volt. A tájékoztató 
elkészítésének időpontjára a folyószámla-hitel állományunk 253.656 e/Ft. 
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 2011. március 15-ig lényeges bevételt nem 
várhatunk, így a 275.000 e/Ft hitelkeret – pontosabban a jelenleg rendelkezésre álló 21.344 
e/Ft – kellene, hogy fedezze a jelentkező kiadásainkat, a minimális bérleti díj (2.88 e/Ft/hó) és 
állami támogatások (8.000-16.000 e/Ft) mellett, ami már most látszik, hogy nem teljesíthető. 

A működőképesség fenntartásának elengedhetetlen feltétele további bevételek 
realizálása. 

Fentiek alapján felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt 
tartására, a bevételek növelésének, a kiadások csökkentésének fontosságára!

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló Beszámolót megismerte.



Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

                                                                                                    

Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



Előterjesztés
a Képviselő – testület  2010. november 24-i ülésére

Tárgy. Tiszteletdíjak ügye 

Tisztelt Képviselő-testület!

Többünk részéről is választási ígéret volt, hogy megválasztásunk esetén meghatározott ideig 
– a képviselői tiszteletdíjunk egy részét nem vesszük fel,  azt  meghatározott célra:  a civil 
szervezetek támogatására, városrészek támogatására ajánljuk fel egy éven át. 

Ehhez  a  polgármester  és  az  alpolgármester  részéről  írásbeli  kifejezett  lemondásra  van 
szüksége  –  ez  a  jelen  előterjesztés  mellékletében  olvasható.  Miután  a  polgármesteri 
tiszteletdíj  a  főállású  polgármesternek  a  törvény  szerint  adható  minimális  mértékű,  így 
főállású polgármester erről már nem mondhat le. Emiatt a polgármesteri költségátalányból 
történt a lemondás. Az alpolgármester bár a tiszteletdíja szintén a törvényi minimumnak 
felel meg, de tiszteletdíjasként lemondhat erről. 
A testületi ülésen minden képviselőtől nyilatkozatot fogok kérni és a határozatban csak azok 
tiszteletdíjának csökkentéséről lesz szó, akik erről kifejezetten nyilatkozni fognak. 
Technikai  okokból  –  mivel  a  tiszteletdíjak  illetve  költségtérítések  mostanra  részben  már 
számfejtésre kerültek, így célszerűnek látszik, ha a lemondás 2010. december 01-től 2011. 
november 30-ig terjedő időre fog szólni.
A megjelölt összeg céltartalékba kerül és a felhalmozódó összegből majd kifejezett testületi 
döntés  alapján  lehet  támogatást  adni.  Az  összeg  folyamatosan  halmozódik,  így  a 
támogatások majd mindig a már ténylegesen befolyt összegből lesznek adhatók. 

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai közül ……. képviselők 
2010. december 01-től  2011. november 30-ig terjedő időszakra lemondanak 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 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 lemond  a havi tiszteletdíjából bruttó 44.400.- Ft/ hó 
összegről. 
Ezen összegek céltartalékba helyezésével a Képviselő-testület Civil- és városrészi 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.
Szentgotthárd 2010. november 14.                        

                                                                                     

                                                                                        Huszár Gábor
                                                                                          Polgármester
Ellenjegyzés:







ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy:  Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága  tagjainak 
megválasztása; a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. §-a értelmében a rendőrkapitány és az 
illetékességi  területen  működő  önkormányzatok  a  közbiztonsággal  összefüggő  feladatok 
ellátásának társadalmi  segítésére  és  ellenőrzésére  –  a  közbiztonság  fenntartásában érintett 
állami és társadalmi szervezetek bevonásával – bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot 
hozhatnak  létre.  A  bizottság  elnökét,  tagjait  együttesen  bízzák  meg  az  önkormányzat 
képviselő-testülete  megbízatásának  időtartamára.  A  bizottság  maga  állapítja  meg 
működésének részletes eljárási szabályait. A működéséhez szükséges költségeket a Rendőrség 
és az önkormányzat külön megállapodásban rögzített arányban viselik.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2003-ban  hozta  először  létre  Szentgotthárd  Város 
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottságát,  majd  2006  novemberében  az  akkori  friss 
képviselő-testület  megválasztotta  a  Bizottság  új  tagjait.  2010.  október  3-án  a  Bizottság 
tagjainak megbízatása a jelenlegi képviselő-testület megválasztásával megszűnt, ezért most 
döntenünk kell a Bizottság új összetételéről.

Ebben  a  ciklusban  is  módosítanánk  a  Bizottság  összetételén.  A Bűnmegelőzési  Bizottság 
utolsó ülésén javaslatot tett a Képviselő-testület számára a Bizottság új összetételére, amit az 
előző képviselő-testület a 95/2010. számú határozatában el is fogadott. Idézem a döntést:

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város  
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottság  jövőbeni  működése  kapcsán  a  következőket  
fogadja el:

a.)  a  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottság  tagjai  a  következő  időszakban:  az  
önkormányzat  képviselője,  a  Polgármesteri  Hivatal  képviselői  –  jegyző  és  aljegyző -,  a  
Körmendi Rendőrkapitányság képviselői – Körmendi Rendőrkapitány és a Szentgotthárdi  
Őrsparancsnok,  a  Körmendi  Városi  Tűzoltóság  képviselője,  a  Vas  Megyei  
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Körmendi  Polgári  Védelmi  Kirendeltség  vezetője,  a  
Családsegítő  és Koordinációs  Bizottság képviselője  és esetlegesen még a Szentgotthárdi  
Polgárőr Egyesület és a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője.  A Vám- és 
Pénzügyőrség  képviselője  tanácskozási  joggal  rendelkező,  csak  témához  kapcsolódóan 
meghívott legyen. Ennek megfelelően Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági  
Koncepciójának a Bizottság összetételére vonatkozó részeit módosítani kell.

A  fenti  képviselő-testületi  döntés  értelmében  levélben  kerestük  meg  Körmend  Város 
Tűzoltóságának parancsnokát, a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület elnökét, a Szentgotthárdi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét, a Családsegítő és Koordinációs Bizottság koordinátorát 
és  a  Vas  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Körmendi  Polgári  Védelmi 
Kirendeltségének  vezetőjét,  akik  tagokat  javasolhatnak  a  Bizottságba.  Megkeresésünkre  a 
szervezetek  megtették  javaslataikat.  Nagy  örömünkre  szolgál,  hogy  valamennyien  a 
legmagasabb szinten képviseltetnék magukat.

A Körmendi  Rendőrkapitányság  vezetőjét  és  a  Szentgotthárdi  Rendőrőrs  vezetőjét  a  fent 
idézett döntés értelmében szervezetük részéről adandó javaslatért nem kerestük meg, hiszen 
az ő személyes munkájukra a Bizottságban mindenképpen számítunk ebben a ciklusban is. 
Őket  a  jelen  előterjesztés  megküldésével  tájékoztattuk,  és  kértük  rendőrkapitány  úrnak  a 
tagok személyére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.



A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségének 
vezetőjét  annak  ellenére,  hogy  kifejezetten  meg  van  jelölve  az  idézett  képviselő-testületi 
határozatban, azért kerestük meg, mivel a jövőben betöltésre kerülhet a Szentgotthárdi Iroda 
jelenleg üres álláshelye, s ekkor esetleg az ezen a poszton dolgozó munkatárs is képviselheti 
majd a szervezetet a Bizottságban. Horváth Tibor p.v. alezredes úr írásos javaslata alapján 
azonban egyelőre személyesen ő maga venne részt a Bizottság munkájában.

A  Bizottságba  természetesen  Önkormányzatunknak  is  képviseltetnie  kell  magát,  illetve 
önkormányzatunk  képviselő-testületének  kell  adnia  a  bizottság  elnökét.  Mivel  az  előző 
ciklusban  az  Önkormányzat  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottsága 
elnökeként én láttam el ezt a megtisztelő feladatot, melynek során némi tapasztalatra is szert 
tettem e  téren,  szeretném,  ha  a  Tisztelt  Képviselő-testület  továbbra  is  bizalmat  szavazna 
nekem, s polgármesterként is tovább vezethetném a Bűnmegelőzési Bizottság munkáját.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  támogassa  a  javaslatokat,  s  azok  alapján  a 
Bizottság tagjait megválasztani szíveskedjék!

Amennyiben a határozati javaslat 1. pontja szerint megtörténik az új tagok választása, úgy 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  jelenleg  hatályos  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési 
Koncepcióját  is  módosítani  szükséges,  mégpedig a  határozati  javaslat  2.  pontja  illetve  az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerint a Bűnmegelőzési Bizottság összetételére vonatkozó 
részt.

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  Szendrődi  Barnabás  rendőr 
alezredessel  mint  illetékes  rendőrkapitánnyal  egyetértésben  Szentgotthárd  Város 
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottságába  a  képviselő-testület  megbízatásának 
időtartamára az alábbi személyeket bízza meg:
elnökének: Huszár Gábor polgármestert,
tagjainak:
Szendrődi Barnabás rendőr alezredest, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét,
Végvári  János  rendőr  alezredest,  a  Körmendi  Rendőrkapitányság  Szentgotthárdi 
Rendőrőrsének parancsnokát,
Király Lajos tűzoltó alezredest, Körmend Város Tűzoltósága parancsnokát,
Horváth Tibor polgári védelmi alezredest,  a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségének vezetőjét,
Dr. Dancsecs Zsoltot, Szentgotthárd város jegyzőjét,
Dr. Csanaki Eszter aljegyzőt,
Papp  Annát,  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  ifjúságvédelmi  felelősét,  a 
Családsegítő és Koordinációs Bizottság képviseletében,
Molnár Lászlót, a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület elnökét és
Bartakovics Istvánt, a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési  Koncepcióját  az  1.  számú  melléklet 
szerint módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2010. november 15.

                                                                                                         



Huszár Gábor
 polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
 



1. sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának módosítása

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési  Koncepciója 
(továbbiakban Koncepció) III. fejezetének (A lakosság biztonságérzetét erősítő és fenntartó, 
már meglévő tényezők) 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„6)  A  Képviselő-testület  a  60/2003.  sz.  határozatában  Városi  Bűnmegelőzési  Bizottság 
megszervezésének kezdeményezését írta elő.

A  2003.  július  4-én  megtartott  rendkívüli  képviselő-testületi  ülés  a  260/2003.  sz. 
határozatában,  az  illetékes  rendőrkapitánnyal  egyetértésben  Városi  Bűnmegelőzési  és 
Közbiztonsági bizottságot hozott létre és megbízta tagjait, valamint elnökét. A 2006., majd a 
2010. évi választásokat követően a képviselő-testület új bizottsági tagokat választott.
A  bizottság  szakmai  testület,  elnöke  Szentgotthárd  város  polgármestere,  tagjai  a 
bűnmegelőzés, illetőleg közbiztonság különböző területein dolgozó szakemberek, úgy mint:
- a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,
- a Rendőrőrs Szentgotthárd vezetője,
- Szentgotthárd város jegyzője,
- Szentgotthárd város aljegyzője,
- Körmend Város Tűzoltósága vezetője,
- a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségének 

vezetője,
- a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület elnöke,
- a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke,
-  a  Családsegítő  és  Egészségnevelő  Koordinációs  Bizottság  képviselője  (az  egyik  iskola 

ifjúságvédelmi felelőse).”

A Koncepció egyebekben nem változik.



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: Alapítványokba és az Érdekegyeztető Tanácsba tagok delegálása.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.  A Szentgotthárdért  Közalapítvány  és  a  Szentgotthárd  Közbiztonságáért  Közalapítvány 
kuratóriumába  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vagy  annak 
állandó bizottságai által delegált tagok megbízatása a választási ciklus időtartamára szól, ezért 
az új  Képviselő-testületnek,  bizottságoknak saját  tagjaik közül új  kuratóriumi tagokat  kell 
választaniuk.
A Tótágas  Közalapítvány  jövőjével  egy  másik  előterjesztés  foglalkozik,  a  Szentgotthárd 
Szakképzéséért  Alapítvány esetében nincs  szükség kuratóriumi  tagválasztásra,  mivel  ott  a 
kurátorok  e  tisztsége  –  beleértve  az  Önkormányzat  által  választott  személyt  is  (jelenleg 
Labritz Béla képviselő úr) – az alapító okirat értelmében határozatlan időre szól.
A Brenner János Emlékhely Alapítvány esetében egy korábbi módosítás „legalizálása” vált 
szükségessé,  mely  módosítás  már  bírósági  bejegyzést  is  nyert,  viszont  még  hiányzik 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának erről szóló képviselő-testületi határozata.

1. Szentgotthárdért Közalapítvány:

Célja: Anyagi támogatással ösztönözni, segíteni, bátorítani mindazokat a magán- vagy jogi 
személyek részéről induló vállalkozásokat,  beruházásokat és polgári  kezdeményezéseket, 
amelyek célja, hogy – az Önkormányzat rendelkezésére álló vagyoni eszközökön kívül –
Szentgotthárd  fejlesztését,  infrastruktúrájának  javítását,  gazdasági  erejének  növelését,  az 
egészségügyi, kulturális, oktatási, kereskedelmi és idegenforgalmi szolgáltatások magasabb 
színvonalon történő kielégítését biztosítsák.
Önkormányzatunk alapítóként az alábbi kiemelt támogatási célokat határozta meg:
-  Gazdasági  szféra,  magánvállalkozások  –  különös  tekintettel  a  városban  hiányt  pótló 
tevékenységekre,  idegenforgalom,  munkahelyteremtő  beruházások,  infrastruktúra 
fejlesztése.
- Oktatás, átképzés és kultúra személyi és tárgyi feltételeinek javítása.
- Az Önkormányzat feladatát képező egészségügyi alapellátás javítása.
- Ifjúsági és diáksport, valamint a szabadidősport lehetőségének erősítése.

A közalapítvány alapító okirata szerint  a  Kuratórium tagjainak száma: 11 fő,  személyi 
összetétele:
- a Képviselő-testület bizottságai által  választott egy-egy tag (a bizottságok által választott 
kuratóriumi tagok mandátuma a választási ciklus időtartamára szól, helyettük kell most a 
két bizottságnak egy-egy új tagot választaniuk),
-  a  Képviselő-testület  által  a  városban  élő  vagy  a  városban  tevékenykedő,  vagy 
Szentgotthárdról  elszármazott  személyek  köréből  felkért  négy  tag  (közülük  került  ki  a 
jelenlegi elnök is, Molnár Piroska; a felkért tagok megbízatásának időtartama 6 év),
- Szentgotthárd város polgármestere,
- a Kuratórium pénzkezelését végző bank vezetője,
- a Képviselő-testület által megválasztott további két, a Képviselő-testületen kívüli tag.

A Képviselő-testületnek tehát:
- jóvá kell hagynia a bizottságok által választott egy-egy tagot és
-  csökkentenie kell a Kuratórium létszámát egy fővel, mivel eggyel csökkent az állandó 

bizottságok  száma, és  ezt,  valamint  a  Kuratórium  új  tagjait  (beleértve  a 
polgármesterváltásból  adódó  változást  is)  az  alapító  okiratban  is  át  kell  vezetni,  azaz 
módosítania kell az alapító okiratot.



2. Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány:

Célja: A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztet bűncselekmények, egyéb jogsértések 
visszaszorítása, a bűnüldöző tevékenység eredményesebbé tétele érdekében, a közbiztonság 
fenntartásában közreműködő szervezetek támogatása Szentgotthárdon.

Az alapító  okirat  értelmében a  Kuratórium öt  tagból  áll,  két  tagja  helyi  önkormányzati 
képviselő, akiket az alapító a következő helyi önkormányzati választások időpontjáig bíz 
meg. Legutóbb Enzsel István és Huszár Gábor képviselték a Kuratóriumban az alapítót.

A  Képviselő-testületnek  a  Kuratórium  két  önkormányzati  képviselő  tagját  kell  most 
megválasztania.

3. Brenner János Emlékhely Alapítvány:

Célja: Az 1957-ben meggyilkolt rábakethelyi tisztelendő Brenner János emlékének méltó 
módon  való  megőrzése,  az  emlékkápolna  és  környékének  gondozása,  karbantartása,  a 
mártírra való emlékezéssel kapcsolatos rendezvények szervezése.
Ezen alapítvány alapító okiratának módosítását a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

II. A Szentgotthárd Város Önkormányzatánál működő Érdekegyeztető Tanácsba a Képviselő-
testület két képviselőt delegálhat, akiknek mandátuma a képviselői megbízatásuk idejére szól. 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület két állandó bizottsága javasoljon tagjai sorából egy-egy 
önkormányzati képviselőt, s testületünk az ő személyükben tegyen eleget a delegálásnak.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  szükséges  személyi  döntéseket  meghozni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdért 
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a)  az  alapító  okirat  6.a)  pontjában  meghatározott  Kuratórium tagjainak  számát  10  főre 

módosítja;
b) jóváhagyja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének állandó 

bizottságai által választott alábbi személyek kuratóriumi tagságát:
- a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről:

.....................................(név) ...................................(lakcím),
- az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága részéről:

.....................................(név) ...................................(lakcím).
c) a polgármester személyében bekövetkezett változást az alapító okiratban is át kell 
vezetni.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  kérelemmel  forduljon  a  Vas 
Megyei Bírósághoz a változások bejegyzése érdekében.

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd 
Közbiztonságáért  Közalapítvány  Kuratóriumába  az  alábbi  önkormányzati képviselőket 
delegálja:
....................................(név) ...................................(lakcím),
....................................(név) ...................................(lakcím).
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  kérelemmel  forduljon  a  Vas 
Megyei Bírósághoz a változások bejegyzése érdekében.

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brenner János Emlékhely 
Alapítvány alapító okiratának 4. számú módosítását és kiegészítését az 1. számú melléklet 



szövege szerint fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert 
valamennyi szükséges dokumentum aláírására.

4.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Érdekegyeztető  Tanács 
tagjai  sorába  delegálja  …………………………..  képviselőt  és  ………………………. 
képviselőt.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2010. november 15.

                                                                                                           

Huszár Gábor
 polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. sz. melléklet





Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 
Képviselő - testülethez (1. számú melléklet).

1.) Az  Opel  várható  szentgotthárdi  fejlesztése  új  szakképesítés,  a  mechatronikai 
műszerész szak  indítását  indokolja  az  intézményben.  Az Igazgató tájékoztatása alapján 
pénzügyi vonzata a képzés indításának nincsen, ugyanis a szakemberháttér rendelkezésre 
áll,  a  tárgyi  feltételrendszer  hiányzó  eszközigénye  pedig  a  vállalkozások  szakképzési 
támogatásából finanszírozható. Az intézmény időközben a Vasi TISZK Társulási Tanácsánál 
is kérelmezte a szak indítását a 2011/2012-es tanévtől.

2.) Továbbá módosítani szükséges az Alapító Okiratot a  jogszabályi változásoknak való 
megfelelés miatt - a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon 
kívül helyezése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az egyes 
kapcsolódó törvények módosítása miatt.

A módosításokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola 
és  Kollégium  Alapító  Okiratának  módosításait  az  Előterjesztés  2.  számú  melléklete 
szerint  jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős : Bedics Sándor igazgató

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri  a  III.  Béla Szakképző 
Iskola  és  Kollégium  Igazgatóját,  hogy  az  1.)  pontban  elfogadott  módosítás  alapján 
készítse el az intézmény Alapító Okiratát egységes szerkezetbe foglaltan.

Határidő: azonnal
Felelős :  Bedics Sándor  igazgató

Szentgotthárd, 2010. november 15. 

      Huszár Gábor
      polgármester



Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. 
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 

Domiter Judit részére Ikt.szám: 367/2010.
Polgármesteri Hivatal Tárgy: Alapító Okirat 
                                                                                                                 módosítási kérelme

Tisztelt Domiter Judit Asszony!

1.) Alapító Okiratunk kiegészítését kérjük a soron következő testületi ülésen.

a.) Név: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium;
      értelemszerűen az 1.pont további adatai

b.) Szakképesítések:

              Bekerül: Mechatronikai műszerész  OKJ 52 523 03 0000 00 00

Indoklás:
 Az Opel várható szentgotthárdi fejlesztése indokolja az új szakképesítés indítását. Pénzügyi 
vonzata  a  képzés  indításának  nincsen.  A  szakemberháttér  rendelkezésre  áll,  a  tárgyi 
feltételrendszer  hiányzó  eszközigénye  a  vállalkozások  szakképzési  támogatásából 
finanszírozható.

A Pedagógiai Program Szakmai Programja kiegészül az Alapító Okiratba kerülő szakképesítés 
programjával.

Szentgotthárd, 2010-11-15

                                                         Köszönettel:

Bedics Sándor
     Igazgató

2. számú melléklet

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


4.3.Az intézmény kiegészítő tevékenysége : 
az intézmény kiegészítő tevékenységet nem 
végez.
Az intézmény kisegítő és vállalkozási 
tevékenysége: az intézmény kisegítő és 
vállalkozási tevékenységet nem végez 

4.4. Oktatott szakmák megnevezése, OKJ 
száma
-

4.3  .  Az  intézmény  vállalkozási 
tevékenységet nem végez.

4.4. Oktatott szakmák megnevezése, OKJ 
száma

- Mechatronikai műszerész 
 OKJ 52 523 03 0000 00 00



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésre

Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul 
a Tisztelt Képviselő-testülethez (1. számú melléklet).

1.) Egyrészről a sajátos nevelési igényű tanulók, valamint az eltérő tantervű tagozatra 
vonatkozóan szükséges az intézmény Alapító Okiratának módosítása és kiegészítése. Az 
eltérő  tantervű  tagozaton  folyó  nyolc  évfolyamos  oktatást  nevesíteni  szükséges  a 
dokumentumban. Ezen kívül az intézménybe már most járnak, illetve a következő tanévtől 
fognak járni olyan tanulók, akik a jelenlegi alapító okiratban nem szereplő fogyatékossággal 
rendelkeznek. Továbbá a törvényi előírások változásai miatt is pontosításra szorul néhány 
meghatározás.

2.) Másodsorban az alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ág évfolyamainak számát a 
jelenleg érvényben lévő 8 évfolyamról (2 előképző és 6 alapfokú évfolyam) 12 évfolyamra 
változtatná az intézmény.
A  képzőművészeti  ágon  2005-ös  elindításakor  az  akkori  jogszabályi  háttér  alapján  8 
évfolyamra tervezte a képzést  az iskola.  A 9-12.  évfolyamokban nem gondolkodott,  mert 
várható volt,  hogy kevés tanuló mutatna érdeklődést a magasabb évfolyamok felé, és így 
igen alacsony tanulólétszámú csoportok alakultak volna ki  a 9-12.  évfolyamon. A képzés 
azóta  kiteljesedett,  és  több  tanuló  is  szeretné  folytatni  a  tanulmányokat  a  magasabb 
osztályokban. Szándékukat támogatja az oktatási törvény változása, amely lehetővé teszi az 
alapfokú  művészetoktatásban  is  az  alacsony  létszámú osztályok  összevonását,  melynek 
következtében  a  9-12.  évfolyam  elindítása  nem  jelent  automatikusan  új  csoportindítást 
(elképzelhető  például  egy  olyan  csoport,  melyben  4  tanuló  8.  évfolyamos,  3  tanuló  9. 
évfolyamos, 2 tanuló 10. évfolyamos stb.). 

A képzőművészeti  ág évfolyambővítésével  kapcsolatban a módosítás anyagi  kihatása az 
alábbiak szerint alakul:

• A 2011.,  2012.,  2013.  költségvetési  évben  önálló  csoport  nem indul,  a  felsőbb 
évfolyamos tanulók az alacsonyabb évfolyamokkal összevonhatók- költségkihatás 
tehát: 0 Ft.

• 2014-ben  feltételezve,  hogy  minden  tanuló  folytatja  a  tanulmányait,  ebben  az 
esetben önálló csoportot alkotnak 22 fővel. Ezt a létszámot a közoktatásról szóló 
1993.  évi  LXXIX.  törvény  lehetővé  teszi,  a  csoport  számára  heti  4  tanórai 
foglalkozás szervezendő a 27/1998 MKM rendelet alapján - az anyagi kihatás max. 
heti 4 túlóra a tagintézmény tantárgyfelosztásában.

• 2015-ben szintén feltételezve, hogy minden tanuló folytatja a tanulmányait a 10., 
11.,  12.  évfolyamra járó  tanulók  alkotnak  egy  önálló  csoportot,  a  9.  évfolyamra 
járókat pedig az alsóbb évfolyamokkal összevonhatók. Ekkor már a képzés felért a 
12.  évfolyamra – anyagi kihatása max. heti  4 pedagógus túlóra a tagintézmény 
tantárgyfelosztásában.

A most  leírtak  azt  a  helyzetet  elemzik,  amikor  feltételezzük,  hogy 4  év  múlva mindenki 
bennmaradt az elkezdett képzésben. Erre kicsi az esély, reálisan kalkulálva az intézmény 
szerint  9-12.  évfolyamokra  járók  összlétszáma  10  fő  alatt  várható.  A  becsült  létszám 



valószínűségét mutatja, hogy az egész művészetoktatási intézményegységben összesen 12 
tanuló jár a 9-12. évfolyamra.

Az  évfolyam bővítésnek  jelentősége  nem a  nagy  számú  jelentkezés  kezelésében   van, 
hanem  a  szakirányú  továbbtanulásra  való  felkészítésben, ugyanis  a  városban  erre  más 
lehetőség nincs.

3.)  Módosítani  szükséges  továbbá  a  dokumentumot  az  intézmény  egységeinek, 
tagintézményeinek,  telephelyeinek elnevezésével kapcsolatban –  itt  nincs másról  szó, 
mint pontosításokról (2. számú melléklet).

4.) Jogszabályi  változásoknak való  megfelelés  –  az  alapító  okirat  módosítására  a 
költségvetési  szervek  jogállásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  hatályon  kívül  helyezése, 
valamint  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény és  az  egyes kapcsolódó 
törvények módosítása miatt is szükség van.  (3. sz. melléklet).

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását a 2. és 3. számú melléklet 
szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Oktatási  Intézmény Igazgatóját,  hogy az 1.)  pontban elfogadott  módosítás 
alapján készítse el az intézmény  Alapító Okiratát egységes szerkezetbe foglalva.

Határidő: azonnal
Felelős :  Pénzes Tibor  igazgató

Szentgotthárd, 2010. november 15.

        Huszár Gábor
         polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

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: 102//2010 Tárgy: SZOI Alapító Okiratának módosítása

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Képviselő - testület!

A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  kéri  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatától, mint alapítótól az intézmény Alapító Okiratának módosítását.

1. A sajátos nevelési igényű tanulók, valamint az eltérő tantervű tagozatra vonatkozóan 
szükséges a dokumentumot módosítani és kiegészíteni. 

Indoklás

Az eltérő  tantervű  tagozaton  folyó  nyolc  évfolyamos  oktatást  nevesíteni  szükséges  a 
dokumentumban.  Ezen  kívül  intézményünkbe  már  most  járnak,  illetve  a  következő 
tanévtől  fognak  járni  olyan  tanulók,  akik  a  jelenlegi  Alapító  Okiratban  nem szereplő 
fogyatékossággal  rendelkeznek.  Továbbá  a  törvényi  előírások  változásai  miatt  is 
pontosításra szorul néhány meghatározás. 

Változás előtt Változás után
8. Évfolyamok száma: 

- általános iskola: 8 évfolyam

8. Évfolyamok száma: 

- általános iskola: 8 évfolyam
- eltérő tantervű tagozat:  8  évfolyam 

(összevont osztályok)

- Ellátja  a  beszédfogyatékos, 
halláskárosult,  az  enyhe 
értelmi  fogyatékos és  a 
pszichés fejlődési zavar miatt a 
tanulási  folyamatban  tartósan 
és  súlyosan  akadályozott 
gyermekek  nevelését  és 
oktatását,  otthoni  ellátás 
keretében  különleges 
gondozást  biztosít.  Iskolai 
könyvtárat működtet.

- Ellátja  a  beszédfogyatékos, 
halláskárosult,  az  enyhe  és 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos,  a 
mozgásfogyatékos,  értelmi 
fogyatékos  és  a  pszichés 
fejlődési zavar miatt a tanulási 
folyamatban  tartósan  és 
súlyosan  akadályozott 
gyermekek  nevelését  és 
oktatását,  otthoni  ellátás 
keretében  különleges 
gondozást  biztosít.  Iskolai 
könyvtárat működtet.



- sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali  rendszerű  általános 
iskolai nevelése,oktatása  (a 
Tanulási  Képességet  Vizsgáló 
Szakértői  és  Rehabilitációs 
Bizottság  által  készített 
szakértői  vélemény  alapján 
azokat  a  sajátos  nevelési 
igényű gyermekeket, akik testi, 
érzékszervi  (ezen  belül 
gyengén  látó,  nagyothalló), 
enyhe  értelmi  fogyatékos,  a 
beszédfogyatékos,  a 
megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének 
organikus okra visszavezethető 
tartós  és  súlyos 
rendellenességgel  küzdenek,  a 
megismerő   funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra  vissza  nem 
vezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével  küzdenek, 
különösen   dyslexia, 
dysgraphia,  dyscalculia, 
tanulási  zavar,  olvasási 
nehézség,  figyelemzavar, 
magatartás  zavar,  helyesírási 
nehézség.)

- sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali  rendszerű  általános 
iskolai nevelése,oktatása 
szegregélt  és  integrált 
formában (a  Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői 
és  Rehabilitációs  Bizottság 
által  készített  szakértői 
vélemény  alapján  azokat  a 
sajátos  nevelési  igényű 
gyermekeket,  akik  testi, 
érzékszervi  (ezen  belül 
gyengén  látó,  nagyothalló), 
értelmi  fogyatékos  (enyhe  és 
középsúlyos),  a 
beszédfogyatékos,  a 
mozgásfogyatékos,  a 
megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  tartós 
és  súlyos  rendellenességgel 
küzdenek,  a  megismerő 
funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének  súlyos 
rendellenességével  küzdenek, 
különösen   dyslexia, 
dysgraphia,  dyscalculia, 
tanulási  zavar,  olvasási 
nehézség,  figyelemzavar, 
magatartás  zavar,  helyesírási 
nehézség.)

2. Szeretnénk,  ha  az  alapító  az  alapfokú  művészetoktatás  képzőművészeti  ág 
évfolyamainak  számát  a  jelenleg  érvényben  lévő  8  évfolyamról  (2  előképző  és  6 
alapfokú évfolyam) 12 évfolyamra változtatná. 

Indoklás

A képzőművészeti ág 2005-ös elindításakor az akkori jogszabályi háttér alapján 8 évfolyamra 
terveztük a képzést.  A 9-12.  évfolyamokban nem gondolkodtunk, mert  várható volt,  hogy 
kevés  tanuló  mutatna  érdeklődést  a  magasabb  évfolyamok  felé,  és  így  igen  alacsony 
tanulólétszámú csoportok alakulnának ki a 9-12. évfolyamon. 

A képzés  azóta  kiteljesedett,  és  több  tanulónk  is  szeretné  folytatni  a  tanulmányokat  a 
magasabb osztályokban. Szándékukat támogatja az oktatási törvény változása, mely lehetővé 
teszi  az  alapfokú  művészetoktatásban  is  az  alacsony  létszámú  osztályok  összevonását, 
melynek  következtében  a  9-12.  évfolyam  elindítása  nem  jelent  automatikusan  új 
csoportindítást (elképzelhető például egy olyan csoport, melyben 4 tanuló 8. évfolyamos, 3 
tanuló 9. évfolyamos, 2 tanuló 10. évfolyamos stb.). 

Tisztelettel kérjük alapító okiratunk módosítását, támogató döntésük esetében – valamint az 
SZMSZ és a Pedagógiai program átdolgozása után – a képzés a 2011/2012-es tanévtől indulna 
el a 9. évfolyammal. 



teszi  az  alapfokú  művészetoktatásban  is  az  alacsony  létszámú  osztályok  összevonását, 
melynek  következtében  a  9-12.  évfolyam  elindítása  nem  jelent  automatikusan  új 
csoportindítást (elképzelhető például egy olyan csoport, melyben 4 tanuló 8. évfolyamos, 3 
tanuló 9. évfolyamos, 2 tanuló 10. évfolyamos stb.). 

Változás előtt Változás után
8. Évfolyamok száma
Alapfokú művészetoktatási intézmény: 
zeneművészeti ág:          12 évfolyam
képző- és iparművészeti ág: 8 évfolyam 

8. Évfolyamok száma
Alapfokú művészetoktatási intézmény: 
zeneművészeti ág:                 12 évfolyam
képző- és iparművészeti ág:   12  évfolyam 

Szentgotthárd, 2010. november 15.

Tisztelettel:

Pénzes Tibor
    igazgató

2. számú melléklet

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból 
önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):
I.      Intézményegység: Egységes Iskola

              Telephelyei:
• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 

Intézmény  Vörösmarty  Mihály 
Gimnáziuma,  9970  Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 1.

• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Általános  Iskolájának 
Széchenyi István 5-8. Évfolyama, 9970 
Szentgotthárd, Füzesi u. 7.

• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény Általános Iskolájának Arany 

A szervezeti és szakmai szempontból 
önállóan működő intézményegységei:
I.      Intézményegység: Egységes Iskola

              Telephelyei:
• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 

Intézmény  Vörösmarty  Mihály 
Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 1.

• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Általános  Iskolájának 
Széchenyi István 5-8. Évfolyama, 9970 
Szentgotthárd, Füzesi u. 7.

• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény Általános Iskolájának Arany 
János  1-4.  Évfolyama,  9970 



János  1-4.  Évfolyama,  9970 
Szentgotthárd, Arany János u. 2.

• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek 
Általános  Iskolája,  9963  Magyarlak, 
Kossuth u. 236.

II. Intézményegység:
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Takács  Jenő  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményegysége 
(Rövidített  neve:  Takács Jenő Zeneiskola), 
9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.

• telephelye:  9963  Magyarlak, 
Kossuth u. 236.

Szentgotthárd, Arany János u. 2.
                  Tagintézménye:
• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 

Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek 
Általános  Iskolája,  9963  Magyarlak, 
Kossuth u. 236.

II. Intézményegység:
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Takács  Jenő  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményegysége 
(Rövidített  neve:  Takács  Jenő Zeneiskola), 
9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.
9963 Magyarlak, Kossuth u. 236.



3. számú melléklet

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN
- Ellátja  a 

beszédfogyatékos, 
halláskárosult,  az  enyhe 
értelmi  fogyatékos és  a 
pszichés  fejlődési  zavar 
miatt  a  tanulási 
folyamatban  tartósan  és 
súlyosan  akadályozott 
gyermekek  nevelését  és 
oktatását,  otthoni  ellátás 
keretében  különleges 
gondozást biztosít. Iskolai 
könyvtárat működtet.

- sajátos  nevelési  igényű 
tanulók  nappali  rendszerű 
általános  iskolai 
nevelése,oktatása  (a 
Tanulási  Képességet 
Vizsgáló  Szakértői  és 
Rehabilitációs  Bizottság 
által  készített  szakértői 
vélemény alapján azokat a 
sajátos  nevelési  igényű 
gyermekeket,  akik  testi, 
érzékszervi  (ezen  belül 
gyengén  látó, 
nagyothalló),  enyhe 
értelmi  fogyatékos,  a 
beszédfogyatékos,  a 
megismerő funkciók vagy 
a  viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra 
visszavezethető  tartós  és 
súlyos  rendellenességgel 
küzdenek,  a  megismerő 
funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének 
organikus okra vissza nem 
vezethető tartós  és súlyos 
rendellenességével 
küzdenek,  különösen 
dyslexia,  dysgraphia, 
dyscalculia, tanulási zavar, 
olvasási  nehézség, 
figyelemzavar,  magatartás 
zavar,  helyesírási 
nehézség.)

-  Ellátja a  beszédfogyatékos,  halláskárosult, 
az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, 
a mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos és a 
pszichés  fejlődési  zavar  miatt  a  tanulási 
folyamatban  tartósan  és  súlyosan 
akadályozott  gyermekek  nevelését  és 
oktatását,  otthoni  ellátás  keretében 
különleges  gondozást  biztosít.  Iskolai 
könyvtárat működtet.

- -  sajátos  nevelési  igényű 
tanulók  nappali  rendszerű 
általános  iskolai 
nevelése,oktatása 
szegregélt  és  integrált 
formában  (a  Tanulási 
Képességet  Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság  által  készített 
szakértői  vélemény 
alapján  azokat  a  sajátos 
nevelési  igényű 
gyermekeket,  akik  testi, 
érzékszervi  (ezen  belül 
gyengén  látó, 
nagyothalló),  értelmi 
fogyatékos  (enyhe  és 
középsúlyos),  a 
beszédfogyatékos,  a 
mozgásfogyatékos,  a 
megismerő funkciók vagy 
a  viselkedés  fejlődésének 
tartós  és  súlyos 
rendellenességgel 
küzdenek,  a  megismerő 
funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének 
súlyos  rendellenességével 
küzdenek,  különösen 
dyslexia,  dysgraphia, 
dyscalculia, tanulási zavar, 
olvasási  nehézség, 
figyelemzavar,  magatartás 
zavar,  helyesírási 
nehézség.)



8. Évfolyamok száma
- általános iskola: 8 évfolyam

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 
zeneművészeti ág:          12 
évfolyam
képző- és iparművészeti ág: 8 évfolyam 

8. Évfolyamok száma
- általános iskola: 8 évfolyam
eltérő  tantervű  tagozat:  8  évfolyam 
(összevont osztályok)

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 
zeneművészeti ág:                 12 évfolyam
képző- és iparművészeti ág:   12  évfolyam 

13.3.  Az  intézmény  kiegészítő 
tevékenységébe  tartozó 
szakfeladatok: nincs.

13.4.  Az  intézmény  vállalkozási  és 
kisegítő  tevékenysége:  nem  végez 
vállalkozási és kisegítő tevékenységet.

-

13.4.  Az  intézmény  vállalkozási 
tevékenységet nem végez.



Előterjesztés
a Képviselő – testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: A  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  Alapító  Okiratának  és  Könyvtárhasználati 
Szabályzatának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.) Az alapító okirat módosításának kérelme

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-
testülethez.  (1. számú melléklet)

A Képviselő-testület  a  39/2010.  számú határozatának 4.)  pontja  alapján  felkérte  a  Móra 
Ferenc Városi Könyvtár intézményt, hogy 2011. január 01. időponttól a III. Béla Szakképző 
Iskola és Kollégium intézményében az iskolai könyvtári feladatok ellátásáról gondoskodjon. 
E határozat értelmében szükségessé vált a könyvtár alapító okiratának módosítása, egyúttal 
a jogszabályi követelményeknek való megfeleltetése – a módosításokat az előterjesztés  2. 
számú melléklete tartalmazza.

Mivel  az  Alapító  Okirat  több  ponton  is  módosításra  került,  az  egységes  szerkezetbe 
foglalását is elkészítette az intézmény. (3. számú melléklet)

II.) A Könyvtárhasználati Szabályzat módosításának kérelme

A Móra Ferenc Városi  Könyvtár  igazgatója  továbbá kéri  a  Könyvtárhasználat  szabályzat 
módosítását is (4. számú melléklet), arra tekintettel, hogy 2011. január 01. időponttól - a III. 
Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  intézményben  történő  feladatellátás  miatt  -  két 
fiókkönyvtár nyitva tartása módosul. 

A fiókkönyvtári  feladatokat ellátó könyvtáros kedd, csütörtök délelőtt  a folyóirat-olvasóban 
látja  el  az  olvasószolgálati  feladatokat,  így  csak  később  tudja  kezdeni  Farkasfán  és 
Rábatótfaluban a kölcsönzést.  Az Intézményvezető továbbá arról  is  tájékoztatja a Tisztelt 
Képviselő-testületet,  hogy  a  rábatótfalui  óvodai  telephely  megszűnése  miatt  a 
foglalkozásokat csütörtök délelőttről vasárnapra helyezi át a könyvtár. 

A Szabályzat módosításait az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár Alapító Okiratának módosításait az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot pedig az Előterjesztés 3. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős  : Molnár Piroska  igazgató



2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár  Könyvtárhasználati  Szabályzatának  módosítását  az  Előterjesztés  5.  számú 
melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős:  Molnár Piroska  igazgató

Szentgotthárd, 2010. november 15.

                                                                                                           Dr. Gábor László
                                                                                                               irodavezető
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző



1. számú melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/54-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu

Tárgy: Alapító okirat módosítása

Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Iroda
Dr. Gábor László irodavezető
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Tisztelt Irodavezető Úr!

A képviselő-testület 2010. februári határozata értelmében 2011-től a Móra Könyvtár látja el a 
III.  Béla  Szakképző  Iskolában  az  iskolai  könyvtári  feladatokat.  E  határozat  értelmében 
szükségessé vált az alapító okirat módosítása, egyúttal a jogszabályi követelményeknek való 
megfeleltetése.

Kérem, szíveskedjék a képviselő-testület elé terjeszteni az alábbi módosítást!

Eredeti szöveg:
1.10. Működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a könyvtári szolgáltatást  
igénybe  vevő,  vele  együttműködési  megállapodást  kötő  önkormányzatok.  Alsószölnök,  
Apátistvánfalva,  Csörötnek,  Felsőszölnök,  Gasztony,  Kétvölgy,  Magyarlak,  Nemesmedves,  
Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály

Módosított szöveg:
Működési  köre: Szentgotthárd  közigazgatási  területe,  valamint  a  könyvtári  szolgáltatást 
igénybe  vevő,  vele  együttműködési  megállapodást  kötő  önkormányzatok  és  szervezetek: 
Alsószölnök,  Apátistvánfalva,  Csörötnek,  Felsőszölnök,  Gasztony,  Kétvölgy,  Magyarlak, 
Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály, valamint a 
III. Béla Szakképző Iskola, 9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.

Eredeti szöveg:
3. Az intézmény besorolása

3.1.  Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa): Közszolgáltató  költségvetési  
szerv, Közintézmény.
3.2.  Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  (gazdálkodási  jogkör):  Önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési  szerv saját költségvetéssel  
rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az  alaptevékenységét  
önállóan  látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli  feladatait  a  
szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által  jóváhagyott  
együttműködési megállapodás alapján.

Módosított szöveg:
3. Az intézmény gazdasági besorolása

Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  saját 
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét  önállóan látja  el  azzal,  hogy a  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu


feladatait  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

Eredeti szöveg:
4. Az intézmény alaptevékenysége:

4.1.Alaptevékenység: TEÁOR: 9101, Könyvtári, levéltári tevékenység
4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári tevékenység
4.3. Szakfeladat száma és megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
923127 közművelődési, könyvtári tevékenység
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése:
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:
8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
1814002 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811002 Könyvkiadás
9105012 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
8559372 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399902 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az  intézmény,  vállalkozási  és  kisegítő  tevékenysége:  nem  végez  vállalkozási  és  kisegítő 
tevékenységet.

Módosított szöveg:
4. Az intézmény alaptevékenysége:

4.1. Alaptevékenység: TEÁOR: 9101, Könyvtári, levéltári tevékenység

4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári tevékenység

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése:
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

Szentgotthárd, 2010. november 12.

Köszönettel:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató



2. számú melléklet

MÓDOSÍTÁS ELŐTTI SZÖVEG MÓDOSÍTÁS UTÁNI SZÖVEG
1.10.  Működési  köre: Szentgotthárd 
közigazgatási  területe,  valamint  a könyvtári  
szolgáltatást  igénybe  vevő,  vele 
együttműködési  megállapodást  kötő 
önkormányzatok.  Alsószölnök, 
Apátistvánfalva,  Csörötnek,  Felsőszölnök, 
Gasztony,  Kétvölgy,  Magyarlak,  
Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót,  
Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály

1.10.  Működési  köre: Szentgotthárd 
közigazgatási  területe,  valamint  a  könyvtári 
szolgáltatást  igénybe  vevő,  vele 
együttműködési  megállapodást  kötő 
önkormányzatok  és  szervezetek: 
Alsószölnök,  Apátistvánfalva,  Csörötnek, 
Felsőszölnök,  Gasztony,  Kétvölgy, 
Magyarlak,  Nemesmedves,  Orfalu, 
Rábagyarmat,  Rátót,  Rönök,  Szakonyfalu, 
Vasszentmihály,  valamint  a  III.  Béla 
Szakképző  Iskola,  9970  Szentgotthárd, 
Honvéd út 10.

3. Az intézmény besorolása
3.1.  Tevékenységének  jellege 
szempontjából  (típusa): 
Közszolgáltató  költségvetési  szerv, 
Közintézmény.
3.2.  Feladatellátáshoz  gyakorolt 
funkció  szerint  (gazdálkodási  
jogkör):  Önállóan  működő  és 
gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A 
költségvetési  szerv  saját  
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló 
gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége 
van.  Az  alaptevékenységét  önállóan 
látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi,  
gazdálkodási,  számviteli  feladatait  a 
szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  
látja  el  az  irányító  szerv  által  
jóváhagyott  együttműködési 
megállapodás alapján.

4. Az intézmény alaptevékenysége:
4.2.Alaptevékenység: TEÁOR:  9101,  

Könyvtári, levéltári tevékenység
4.2. Szakágazat száma és 
megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári  
tevékenység
4.3. Szakfeladat száma és 
megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó 
szakfeladat száma és megnevezése:
923127 közművelődési, könyvtári  
tevékenység
2010. január 1-től alkalmazandó 
szakfeladat száma és megnevezése:
Az  intézmény  alaptevékenységébe 

3. Az intézmény gazdasági besorolása
Önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szerv.  A  költségvetési 
szerv  saját  költségvetéssel 
rendelkezik,  önálló  gazdálkodási 
jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el 
azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, 
számviteli  feladatait  a  szentgotthárdi 
Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az 
irányító  szerv  által  jóváhagyott 
együttműködési megállapodás alapján.

4. Az intézmény alaptevékenysége:
4.1. Alaptevékenység: TEÁOR: 9101, 
Könyvtári, levéltári tevékenység
4.2. Szakágazat száma és 
megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári 
tevékenység

Az  intézmény  alaptevékenységébe 
tartozó  szakfeladatok  száma, 
megnevezése:
9101211  Könyvtári  állomány 
gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások



tartozó  szakfeladatok  száma, 
megnevezése:
9101211  Könyvtári  állomány 
gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001  Fénymásolás,  egyéb  irodai 

szolgáltatások
1814001  Könyvkötés,  kapcsolódó 

szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011  Közművelődési 

tevékenységek, és támogatásuk
8559371  Máshova  nem sorolt  egyéb 

felnőttoktatás
6399901  Máshova  nem sorolt  egyéb 

információs szolgáltatás
6820021  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése
Az  intézmény  kiegészítő 
tevékenységei:
8219002  Fénymásolás,  egyéb  irodai 

szolgáltatások
1814002  Könyvkötés,  kapcsolódó 

szolgáltatás
5811002 Könyvkiadás
9105012  Közművelődési 

tevékenységek, és támogatásuk
8559372  Máshova  nem sorolt  egyéb 

felnőttoktatás
6399902  Máshova  nem sorolt  egyéb 

információs szolgáltatás
6820022  Nem  lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése
Az  intézmény,  vállalkozási  és  kisegítő 
tevékenysége:  nem végez  vállalkozási  és 
kisegítő tevékenységet.

8219001  Fénymásolás,  egyéb  irodai 
szolgáltatások

1814001  Könyvkötés,  kapcsolódó 
szolgáltatás

5811001 Könyvkiadás
9105011  Közművelődési 

tevékenységek, és támogatásuk
8559371  Máshova  nem  sorolt  egyéb 

felnőttoktatás
6399901  Máshova  nem  sorolt  egyéb 

információs szolgáltatás
6820021  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 
nem végez.



3. számú melléklet
A L A P Í T Ó  O K I R A T

E g y s é g e s  s z e r k e z e t b e n

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1954 
évben  a  Járási  Tanács  Szentgotthárd  által  létesített  (alapított)  Járási  Könyvtár 
(alapításkori  név)  Móra Ferenc  Városi  Könyvtár  (jelenlegi  név)  intézmény  számára  az 
1991, évi XCI. törvény 16.§ (3) bekezdése előírásai szerint végzett felülvizsgálat alapján az 
1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.§  (3)  bekezdés  szerinti  tartalmi  követelményeknek 
megfelelően 288/1992. (XI.26.) számú határozatával és a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról  szóló 2008.  évi  CV.  Törvény 44.§ (4)  bekezdésében foglaltak  alapján az 
alábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár
1.2. Székhelye: Szentgotthárd, Széll K. tér 2.

Fiókkönyvtár /1/: Szentgotthárd – Farkasfa, Farkasfai u. 9.
Szentgotthárd – Jakabháza, Fő u. 18.
Szentgotthárd – Rábafüzes, Kodály Z. u. 2.
Szentgotthárd – Rábatótfalu, Tótfalusi u. 92.

1.3. Alapító  szerv  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  (9970 
Szentgotthárd, Széll K tér 11.)

1.4. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(9970 Szentgotthárd, Széll K, tér 11.)

1.5. Alapítói jogokkal felruházott iránytó szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll 
K, tér 11.)

1.6. Alapítás dátuma: 2003.04.01.
1.7. Alapítást elrendelő határozat: Nem ismert.
1.8. Közvetlen  jogelődjének  megnevezése,  székhelye:  Városi  Könyvtár  (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.)
1.9. Az  intézmény  jogállása: jogi  személyként  működő  helyi  önkormányzati 

költségvetési szerv.
1.10. Működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a könyvtári szolgáltatást

igénybe  vevő,  vele  együttműködési  megállapodást  kötő  önkormányzatok  és 
szervezetek:  Alsószölnök,  Apátistvánfalva,  Csörötnek,  Felsőszölnök,  Gasztony, 
Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, 
Vasszentmihály  Önkormányzata,  valamint  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola,  9970 
Szentgotthárd, Honvéd út 10.

1.10. Önkormányzati nyilvántartási száma /5/: 112.

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: könyvtári, levéltári tevékenység
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

3. Az intézmény gazdasági besorolása
Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  saját 
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét  önállóan látja  el  azzal,  hogy a  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli 
feladatait  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.



4. Az intézmény alaptevékenysége:
4.1. Alaptevékenység: TEÁOR: 9101, Könyvtári, levéltári tevékenység

4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.Szakfeladat száma és megnevezése

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése:
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

5.      Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város Képviselő-testülete pályázat útján nevezi 
ki.

6.  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszony(ok)megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

7.       Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője, vagy az általa 
    megbízott dolgozó.

Záradék:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …………... sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta 
el, amely ………………… lép hatályba. 

Szentgotthárd,2 010. …………………..

………………………….. ………………………
     polgármester            jegyző

4. számú melléklet

Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.



9970
Tel.: 94/54-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu

Tárgy: Könyvtárhasználati szabályzat módosítása

Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Iroda
Dr. Gábor László irodavezető
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Tisztelt Irodavezető Úr!

2011. január 1-jétől a Szakképző Iskolában történő feladatellátás miatt két fiókkönyvtár nyitva 
tartása módosul. A fiókkönyvtári feladatokat ellátó könyvtáros kedd, csütörtök délelőtt a 
folyóirat-olvasóban látja el az olvasószolgálati feladatokat, így csak később tudja kezdeni 
Farkasfán és Rábatótfaluban a kölcsönzést. Az óvoda megszűnése miatt a foglalkozásokat 
csütörtök délelőttről vasárnapra helyezzük át. Kérem, szíveskedjék a Képviselő-testület elé 
terjeszteni az alábbi módosítást:

Eredeti szöveg:

8. A fiókkönyvtárak használati szabályai
A könyvtárak nyitva tartása:

Farkasfa: kedd 13.00 – 18.00 óra
szombat 12.00 – 18.00 óra

Jakabháza: szerda 16.00 – 18.00 óra
Rábafüzes: szerda 11.00 – 16.00 óra

péntek 12.00 – 18.00 óra
Rábatótfalu: csütörtök 12.00 – 18.00 óra

Foglalkozások csütörtök délelőtt 

Módosított szöveg:

8. A fiókkönyvtárak használati szabályai

A könyvtárak nyitva tartása:
Farkasfa: kedd 14.00 – 18.00 óra

szombat 12.00 – 18.00 óra
Jakabháza: szerda 16.00 – 18.00 óra
Rábafüzes: szerda 11.00 – 16.00 óra

péntek 12.00 – 18.00 óra
Rábatótfalu: csütörtök 13.30 – 18.00 óra

Foglalkozások vasárnap 

Szentgotthárd, 2010. november 12.
Köszönettel:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu


5. számú melléklet

MÓDOSÍTÁS ELŐTTI SZÖVEG MÓDOSÍTÁS UTÁNI SZÖVEG
8. A fiókkönyvtárak használati szabályai

A könyvtárak nyitva tartása:
Farkasfa: kedd 13.00 – 18.00 óra

szombat 12.00– 18.00 óra
Jakabháza: szerda 16.00 – 18.00 óra
Rábafüzes: szerda 11.00 – 16.00 óra

péntek 12.00 – 18.00 óra
Rábatótfalu: csütörtök 12.00 – 18.00 óra
                     Foglalkozások csütörtök délelőtt.  

8. A fiókkönyvtárak használati szabályai

A könyvtárak nyitva tartása:
Farkasfa: kedd 14.00 – 18.00 óra

szombat 12.00 – 18.00 óra
Jakabháza: szerda 16.00 – 18.00 óra
Rábafüzes: szerda 11.00 – 16.00 óra

péntek 12.00 – 18.00 óra
Rábatótfalu: csütörtök 13.30 – 18.00 óra

Foglalkozások vasárnap 



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  intézményeiben  az  élelmezési  térítési  díjak 
megállapításának szabályairól szóló 222/2004.(VI.25.) sz. ÖKT. rendelet 3.§ (4) bekezdése 
értelmében  a  nyersanyagnorma  mértékét  a  67/2007.(VIII.10.)  GKM-EüM-FVM-SZMM 
együttes  rendelet  melléklete  figyelembe vételével  a  Fenntartó  külön döntésében határozza 
meg.  Hivatkozott  ÖKT.  rendelet  4.§  (2)  bekezdése  szerint  a  rendelet  hatálya  alá  tartozó 
élelmezési nyersanyagnormát évente egyszer határozza meg a Képviselő-testület.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító 
intézményekben  élelmezési  szolgáltatást  végző  Elamen  Zrt.  között  létrejött  megállapodás 
szerint  a vállalkozó a szerződés IV. fejezet 9.  és  10.  pontjaira tekintettel  javaslatot  tesz a 
tárgyévet  követő  év  élelmezési  nyersanyag  normáinak  meghatározásához.  A  szolgáltató 
javaslatát,  melyben  4,8  %-os  norma-emelést  javasol,  megküldte  Hivatalunkhoz,  azt  az 
előterjesztéshez mellékeljük (3. sz. melléklet). 
Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet az infláció mértékére vonatkozóan, hogy az elmúlt 12 
hónap adatait figyelembe véve, valamint az előzetes, 2010. évre várható prognózisok szerint 
az ez évi infláció 4,8 % körül várható. 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított, de a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-, oktatási és szociális intézményekben 
a javasolt nyersanyagnormákra vonatkozó számítást is mellékeljük az előterjesztéshez, mivel 
az  Önkormányzat  finanszírozza  ezen  intézmények  esetében  a  költségvetésben  számított 
normatív állami támogatás és a tényleges kiadások közötti különbözetet a Társulási Tanács 
felé  javaslatként  az  Önkormányzat  által  elfogadható  nyersanyagnormákról  is  dönteni 
szükséges.

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

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2011.  január  1.  és  2011. 
december 31. közötti időszakra a fenntartása alatt álló intézményben az élelmezési térítési díj 
alapját meghatározó nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.

Határidő: közlésre azonnal
    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2011. január 1.

Felelős: Huszár Gábor Polgármester
  Bedics Sándor Intézményvezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2011. január 1. és 2011. 
december  31.  közötti  időszakra  az  élelmezési  térítési  díjak  alapját  meghatározó 
nyersanyagnormákat az Előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester



Szentgotthárd, 2010. november 14.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



1.sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményében az élelmezési nyersanyagnormák
2011. január 1. és 2011. december 31. között

Étkezés Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag

Kollégium (15-18 éves)
Reggeli 132.-
Tízórai   32.-
Ebéd 276.-
Uzsonna   42.-
Vacsora 160.-
Összesen: 642.-

Kollégium (15-18 éves) diéta
Reggeli 132.-
Tízórai   44.-
Ebéd 289.-
Uzsonna   52.-
Vacsora 170.-
Összesen: 687.-



2. sz. melléklet
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított intézményekben a javasolt élelmezési  
nyersanyagnormák 2011. január 1. és 2011. december 31. között

Étkezés Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag

Bölcsőde (0-3 éves)
Reggeli   50.-
Tízórai   27.-
Ebéd 194.-
Uzsonna   48.-
Összesen 319.-

Bölcsőde (0-3 éves) diéta
Reggeli   58.-
Tízórai 34.-
Ebéd 220.-
Uzsonna   56.-
Összesen 368.-

Ebéd felnőtt 276.-

Óvoda (3-6 éves)
Tízórai   62.-
Ebéd 208.-
Uzsonna   48.-
Összesen 318.-

Óvoda (3-6 éves) diéta
Tízórai   64.-
Ebéd 218.-
Uzsonna   50.-
Összesen 332.-

Általános Iskola 7-10 éves 
Tízórai   70.-
Ebéd 243.-
Uzsonna   68.-
Összesen 381.-

Általános Iskola 11-14 éves 
Tízórai   70.-
Ebéd 259.-
Uzsonna   68.-
Összesen 397.-



Étkezés Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag

Általános Iskola diéta 
Ebéd 270.-

Szociális ellátás - időskorúak
Reggeli 113.-
Tízórai   32.-
Ebéd 276.-
Uzsonna   42.-
Vacsora 160.-
Összesen 623.-

Szociális ellátás – időskorúak diéta
Reggeli 117.-
Tízórai   44.-
Ebéd 289.-
Uzsonna   52.-
Vacsora 171.-
Összesen 673.-



3.sz. melléklet

Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
H-1095 Budapest, Soroksári út 98.

Telefon: (36-1) 215-3918
Fax: (36-1) 215-8958

elamen@elamen.com
www.elamen.com

elamen@elamen.com
www.elamen.com

Ikt. sz.:
Szentgotthárd Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Iroda

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi irodavezető 

9970. Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11. 

Email: edina@szentgotthard.hu

Tisztelt Jakabné Palkó Edina Asszony!

Kérésének megfelelően elkészítettük a 2011. január 01-től érvényes új Szolgáltatási árakat 
tartalmazó javaslatunkat. 
Javaslatunk  kidolgozásánál  4,8  %-os  nyersanyagnorma  áremeléssel  számoltunk,  és 
figyelembe  vettük  a  67/2007.(VII.10.GKM-EÜM-FVM-SZMM) együttes  rendeletben 
foglalt ajánlásokat. 

A KSH adatai  szerint  a fogyasztói árak  2010. év első tíz hónapban átlagosan 5,0%-kal 
voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában.

2010. január hónapban a tej, és tejtermékek ára már 10 %kal emelkedtek. 
A szélsőséges  időjárás  miatt  az  idényáras  élelmiszerek  (zöldségek,  gyümölcsök)  kirívóan 
magasan  37,3 %-kal növekedtek.  A sajtféleségek szintén az inflációs rátánál magasabban 
10,5 %-kal, liszt 14,2 %-kal, étolaj 12,5 %-kal, emelkedtek 
A beszállító partnereink előrejelzése szerint az alacsony mezőgazdasági termésátlagok miatt a 
liszt, lisztes áruk, nővényi olajok, illetve a baromfi és tőkehúsok beszerzési árai várhatóan 
drasztikusan fognak emelkedni.
Jelenleg is tapasztalható, hogy az energia, üzemanyagok árai napról napra változnak, mely 
szintén elősegíti az infláció emelkedését, ezért szükségesnek tartjuk a fentebb említett KSH-i 
adatok alapján kimutatott 5,0 %-os emelkedés helyett 4,8%-os mértékű normaemelési 
javaslat elfogadását 2011. január 01-től.

Kéjük javaslatunk áttanulmányozás utáni elfogadását. 

Budapest, 2010. november 12.
Tisztelettel

    Ujhelly András
elnök-vezérigazgató

mailto:edina@szentgotthard.hu
http://www.elamen.com/
mailto:elamen@elamen.com
http://www.elamen.com/
mailto:elamen@elamen.com


JELENLEGI JAVASOLT
Nyersanyagnorm

a 
Ft/adag

Áfás eladási ár
Ft/adag

Nyersanyagnorm
a 

Ft/adag

Áfás eladási ár
Ft/adag

BölcsődeReggeli   48.- 102.-   50.- 106.-Tízórai   26.-   55.-   27.-   57.-Ebéd 185.- 393.- 194.- 412.-Uzsonna   46.-   98.-   48.- 102.-
Összesen 305.- 648.- 319.- 677.-

Bölcsőde diétaReggeli   55.- 117.-   58.- 123.-Tízórai   32.-   68.- 34.-   72.-Ebéd 210.- 446.- 220.- 468.-Uzsonna   53.- 113.-   56.- 119.-
Összesen 350.- 744.- 368.- 782.-

Bölcsőde ebéd felnőtt
263.- 559.- 276.- 587.-

Óvoda Tízórai   59.- 125.-   62.- 132.-Ebéd 198.- 421.- 208.- 442.-Uzsonna   46.-   98.-   48.- 102.-
Összesen 303.- 644.- 318.- 676.-

Óvoda diétaTízórai   61.- 130.-   64.- 136.-Ebéd 208.- 442.- 218.- 463.-Uzsonna   48.- 102.-   50.- 106.-
Összesen 317.- 674.- 332.- 705.-

Általános Iskola 7-10 évesTízórai   67.- 142.-   70.- 149.-Ebéd 232.- 493.- 243.- 516.-Uzsonna   65.- 138.-   68.- 145.-
Összesen 364.- 773.- 381.- 810.-

Általános Iskola 11 – 14 évesTízórai   67.- 142.-   70.- 149.-Ebéd 247.- 525.- 259.- 550.-Uzsonna   65.- 138.-   68.- 145.-
Összesen 379.- 805.- 397.- 844.-

Általános Iskola diéta
Ebéd 258.- 548.- 270.- 574.-



JELENLEGI JAVASOLT
Nyersanyagnorm

a 
Ft/adag

Áfás eladási ár
Ft/adag

Nyersanyagnorm
a 

Ft/adag

Áfás eladási ár
Ft/adag

Középiskola KollégiumReggeli 126.- 268.- 132.- 281.-Tízórai   31.-   66.-   32.-   68.-Ebéd 263.- 559.- 276.- 587.-Uzsonna   40.-   85.-   42.-   89.-Vacsora 153.- 325.- 160.- 340.-
Összesen 613.- 1.303.- 642.- 1.365.-

Középiskola Kollégium diétaReggeli 126.- 268.- 132.- 281.-Tízórai   42.-   89.-   44.-   94.-Ebéd 276.- 587.- 289.- 614.-Uzsonna   50.- 106.-   52.- 111.-Vacsora 162.- 344.- 170.- 361.-
Összesen 656.- 1.394.- 687.- 1.461.-

Szociális Ellátás IdőskorúakReggeli 108.- 230.- 113.- 240.-Tízórai   31.-   66.-   32.-   68.-Ebéd 263.- 559.- 276.- 587.-Uzsonna   40.-   85.-   42.-   89.-Vacsora 153.- 325.- 160.- 340.-
Összesen 595.- 1.265.- 623.- 1.324.-

Szociális Ellátás Időskorúak diétaReggeli 112.- 238.- 117.- 249.-Tízórai   42.-   89.-   44.-   94.-Ebéd 276.- 587.- 289.- 614.-Uzsonna   50.- 106.-.-   52.- 111.-Vacsora 163.- 346- 171.- 363.-
Összesen 643.- 1.366.- 673.- 1.431.-



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében előirányzatok 
zárolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetését 457.744 e/Ft működési-, és 
109.978 e/Ft felmalmozási hiánnyal fogadta el a Képviselő-testület.
Az Önkormányzat folyamatos működéséhez a bevételek és kiadások eltérő ütemben történő 
jelentkezése miatt folyószámlahitelt kell igénybe vennünk, melynek rendelkezésre álló 
keretösszege 275.000 e/Ft. Tehát a működési oldalon jelentkező hiányunk és a felhasználható 
hitelkeret különbsége terv szinten, működési oldalon 182.744 e/Ft, ami az év közben 
bekövetkezett rendeletmódosítások következtében 157.301 e/Ft-ra csökkent. A felhalmozási 
hiányunk az átvezetések hatására 110.362 e/Ft-ra nőtt.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei közül az iparűzési adó az eredeti előirányzathoz 
(510.000 e/Ft) képest 77.350 e/Ft-os kiesést mutat, az év közbeni átvezetés következtében – 
iparűzési adóerő-képesség csökkenés miatt – a III. negyedév végi teljesítés a módosított 
előirányzathoz képest 48.605 e/Ft-os bevételi hiányt mutat.

Költségvetésünkben támogatásértékű bevételként tervezzük meg a Társadalombiztosítási 
Alapból származó bevételt, melyből az októberi ülésen a Rendelőintézet által jelzett - 
előzetesen számított és az ülésen szóban egyeztetett -  bevétel kiesés kb. 10.000 e/Ft.

A Gotthárd Therm Kft.-nek nyújtott kölcsön összegéből 2010. évben meg kellett terveznünk a 
június 30-val, majd a módosított november 30-val visszafizetendő 72.135 e/F kölcsönt, 
amellyel bevételként idén már nem számolhatunk 

A Gotthárd Therm Kft. kötvénykibocsátásához vállalt készfizető kezességvállalásunk körében 
helyt kellett állnunk, ami a költségvetésben nem tervezett 111.463 e/Ft kiadást jelentett.

A 2010. évi bevételeinket növelte a Városi TV üzletrész értékesítése 180.000 e/Ft-tal, 
valamint az Ipari Parkban földterület értékesítés 62.235 e/Ft összegben.

Összességében az I-III. negyedéves adatok alapján – ami természetesen év végéig még 
változni fog a következőket foglalhatjuk össze:

• Működési hiány: 432.301 e/Ft
• Felhalmozási hiány:                                110.362 e/Ft  
• Összes hiány: 542.663 e/Ft

A hiányunkat növelő tényezők:
• Iparűzési adóbevétel kiesés:   48.605 e/Ft
• TB bevétel kiesés:   10.000 e/Ft
• Gotthárd Therm kölcsön:   72.135 e/Ft
• Kötvény tőke és kamat törlesztés:        111.463 e/Ft  



• Összesen: 784.866 e/Ft
Hiányunkat csökkentő tényezők:

• VTV üzletrész értékesítés: 180.000 e/Ft
• Ipari Park földterület értékesítés:            62.235 e/Ft  
• Számított hiány: 542.631 e/Ft

Folyószámla hitelkeret: 275.000 e/Ft
Hiány összesen: 267.631 e/Ft

Fentiekből jól látható, hogy az Önkormányzat működőképességének elengedhetetlen 
feltétele mielőbb plusz bevételek realizálása, valamint a kiadási előirányzatok esetén 
azok csökkentése, zárolása, ill. törlése. 

Mindezekre tekintettel felülvizsgáltuk az Önkormányzat és az intézmények költségvetését és 
intézményenként, valamint kiemelt előirányzatonként a 2010. október 30-i könyvelési adatok, 
az év végéig várható kiadásokat és bevételeket figyelembe véve javasoljuk a Képviselő-
testületnek 2010. december 31-ig a mellékletben rögzített előirányzatok zárolását, majd a 
tényleges teljesítési adatok alapján ismételt felülvizsgálatot követően a decemberi és szükség 
szerint a januári ülésen az egyes előirányzatok / előirányzat maradványok törléséről történő 
rendelkezést! 

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

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartása alatt álló 
intézmények esetén 2010. december 31-ig a következő előirányzatokat zárolja, és a tényleges 
teljesítési adatok ismeretében legkésőbb a 2011. januári Képviselő-testületi ülésen a 
költségvetési rendeleten a változások átvezetését rendeli el: 
1.a) Móra Ferenc Városi Könyvtár:

személyi juttatások: -167 e/Ft
munkaadót terhelő járulékok:  - 38 e/Ft
dologi kiadások: - 234 e/Ft
intézményi bevétel kiesés:   145 e/Ft

1.b.) Polgármesteri Hivatal:
dologi kiadások:   - 9.374 e/Ft
spec. célú támogatások:   - 1.950 e/Ft
működési céltartalék - 13.968 e/Ft
felhalmozási céltartalék - 35.364 e/Ft
felhalmozási és folyó támogatások - 25.000 e/Ft
felújítási kiadások - 17.293 e/Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők

 Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 
Térsége által fenntartott szentgotthárdi alapítású intézmények esetén az intézmények 
finanszírozását a következők szerint csökkenti, egyben felkéri a Társulási Tanácsot, hogy az 



egyes intézmények esetén a költségvetési határozatán a módosítások átvezetéséről 
gondoskodjon:

2.a) Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény:
spec.célú támogatás: - 8.897 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék: - 2.213 e/Ft

2.b) Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde:
spec.célú támogatás: - 4.748 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék:    - 216 e/Ft

2.c) Városi Gondozási Központ:
spec.célú támogatás: - 5.216 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék:    - 133 e/Ft

2.d) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
spec.célú támogatás:   -  627 e/Ft
spec.célú támogatás – céltartalék: - 2.169 e/Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők

 Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
költségvetéséből finanszírozott költségvetési szervek esetén elrendeli, hogy költségvetésük 
terhére 2010. december 31-ig kizárólag a működéshez elengedhetetlen kötelezettségvállalást 
teljesítsenek.

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetők

 Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2010. november 16.

                                                                                       
Huszár Gábor 
Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



Mellékletek:

Móra Ferenc Városi Könyvtár
2010.12.31-ig várható költségvetési bevételek-kiadások alakulása

Kiadások 2010.évi 
terv

2010.évi 
mód.ei.

Teljesítés 
I-X.hó

Várható 
teljesítés 
XII.31-ig

Számított Intézményvezető 
által javasolt

PH által 
javasolt

Személyi juttatás 16 530 18 184 15 155 2 862 167 167 167
Munkaadókat terhelő 
járulékok

4 266 4 590 3 787 765 38 38 38

Dologi kiadások és egyéb 
folyó kiadások

9 043 9 957 7 124 2 599 234 234 234

Összesen: 29 839 32 731 26 066 6 226 439 439 439

Bevételek
Intézményi működési 
bevétel

1 400 1 400 1 075 180 145 
bevétel 
kiesés

145 
bevétel kiesés

145
bevétel kiesés

Összesen: 1 400 1 400 1 075 180 145 145 145



Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

Kiadások Eredeti 
ei.

Módosított 
ei.

Teljesítés 
01-10. hó

Várható 
teljesítés 
11-12. hó

Számított 
maradvány

Int.vez.által 
jav.

Polg.Hiv.á
ltal jav.

Személyi juttatás 287 536 306 378 251 966 48 247 6 165 6 165 6.165

Munkaadókat terhelő 
járulékok

75 627 80 202 65 339 12 699 2 164 2 164 2.164

Dologi és egyéb folyó 
kiadások

138 540 144 534 133 820 10 146 568 568 568

Összesen: 501 703 531 114 451 125 71 092 8 897 8 897 8.897

 



Városi Gondozási Központ Szentgotthárd

Kiadások 2010 
Eredeti 

ei.

2010 
Módosított 

ei.

Teljesítés 
01-10. hó

Várható 
teljesítés 
11-12. hó

Számított Int.vez. 
által 

javasolt

Polg.Hiv. 
által 

javasolt
Személyi juttatás 56 090 61 500 51 134 9 566 800 650 800

Munkaadókat terhelő 
járulékok

14 765 15 935 12 871 2 848 216 170 216

Dologi és egyéb folyó 
kiadások

57 894 58 147 42 274 13 673 2200 1 093 2.200

Összesen: 128 749 135 582 106 279 26 087 3 216 1 913 3.216

Bevétel 32 614 32 622 28 943 5 679 2 000 0 2.000



SZEOB  Szentgotthárd
Játékvár Óvoda

Kiadások 2010 
Eredeti 

ei.

2010 
Módosított 

ei.

Teljesítés 
01-10. hó

Várható 
teljesítés 
11-12. hó

Számított Int.vez. 
által 

javasolt

Polg.Hiv. 
által 

javasolt
Személyi juttatás 87 954 94 832 76 180 16 652 2 000 2 000 2.000

Munkaadókat terhelő 
járulékok

22 913 24 542 19 443 4 559 540 540 540

Dologi és egyéb folyó 
kiadások

51 932 54 020 44 390 8 460 1 170 1 170 1.170

Összesen: 162 799 173 394 140 013 29 671 3 710 3 170 3.170

Tótágas Bölcsőde
Kiadások 2010 

Eredeti 
ei.

2010 
Módosított 

ei.

Teljesítés 
01-10. hó

Várható 
teljesítés 
11-12. hó

Számított Int.vez. 
által 

javasolt

Polg.Hiv. 
által 

javasolt
Személyi juttatás 10 498 7 531 2 967 0 0 0

Munkaadókat terhelő 
járulékok

2 350 1 605 745 0 0 0

Dologi és egyéb folyó 
kiadások

9 102 1 416 6 108 1 578 1 578 1.578

Összesen: 21 950 10 552 9 820 1 578  1 578 1.578



Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

                e/Ft
Kiadások Eredeti 

ei.
Módosított 

ei.
Teljesítés 
01-10. hó

Várható 
teljesítés 
11-12. hó

Zárolás

Személyi juttatás 14 236 15 497 12 613 2 684 200

Munkaadókat terhelő 
járulékok

3 816 4 095 2 943 725 427

Dologi és egyéb folyó 
kiadások

2 674 2 529 1 860 669 0

Összesen: 20 726 22 322 17 617 4 078 627



Ön kormányzat / Polgármesteri Hivatal:

Szakfeladat Eredeti
Módosítot
t Telj.10,31 Zárolás Áfa Összes zár.

Nem lakóing. Bérbeadás 1 200 1 200 7 1 000 250 1 250 Önk. üzletek, ing. értékbecslése
Város és községgazd 800 800 0 800 200 1 000 Városi közműtérkép
Mük.céltart
     Ped.,eü., köztisztv.nap 300 300 0 300 300
    Gondozási szüks./Társ.kifiz/ 168 168 0 168 168
    Szlovén Interreg pály. 17 640 17 538 13 500 13 500 Várható kiadás  kb 1 144 e/Ft /pályázati forrás/
Fejl.céltart.
    Út-híd felúj.pály.önrész 5 000 5 000 0 5 000 5 000
   Szlovén Interreg pély. 6 806 6 806 0 4 806 4 806 Várható kiadás  2 000 e/Ft /pályázati forrás/
   Polg.Hiv.akadálymentes. 2 647 2 647 0 2 647 2 647
  Játszóterek szabványosítása 2 500 2 500 0 2 500 2 500
  Ffa. Kulturház felúj.áfa önrész. 625 625 0 625 625
  Városközpont funkcióbőv. 26 813 17 050 12 550 12 550 Kötelezettségváll. Kb 4 500 e/Ft e/Ft
  TISZK TÁMOP pályázat 7 236 7 236 7 236 7 236 Függő kiadásként lett a kiutalás elszámolva
Tűzoltás, műszaki mentés 1 000 1 000 0 1 000 1 000 Körmend TŰ.tám.
Közműv.fel. 600 600 14 500 500 Egyéb dol.
Versenysport 1 200 1 230 630 600 600 Foci

200 200 100 100 100 Teke
1 100 1 226 976 250 250 Kézilabda

Önkorm.ingatl.szenyvíz bekötés 950 950 0 950 950
Sztg-Mogersdorf összekötő út Rába 
híd 3 000 3 000 0 3 000 3 000
Rábafüzesi kerékpárút burkolat felúj 2 000 2 000 0 2 000 2 000
Tervezési keret 10 000 9 949 2 530 3 000 3 000
Utcai bútorok besz. 5 000 5 000 0 5 000 5 000
Légszennyezettségi mérőrendsz.kia. 4 293 4 293 0 4 293 4 293
Gotthárd-Therm Kft. /ZÁÉV/ 35 000 3 500 10 000 25 000 25 000
Önkorm.igazg.tev 2 800 2 800 2 126 674 674 Rehab.hj.
Folyószámla hitel kamat 28 500 28 500 13 795 5 000 5 000

Összesen: 175 378 133 637 31 802 102 499 450 102 949

Ebből: működési 63 508 63 081 19 272 23 892 450 24 342
          felhalm. 111 870 70 556 12 530 78 607 0 78 607

175 378 133 637 31 802 102 499 450 102 949



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő – testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: A Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás 
társulási megállapodás elfogadásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati  Társulás  társulási 
megállapodásának VII/1.1. (Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre) f. pontja alapján a társulást alkotó 
települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Tanács javaslata alapján határoznak a társulási 
megállapodás módosításáról.

Tekintettel 
- a fentiekre, 
- a helyi önkormányzati választásokra (2010. október 3.),
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 

17.§ (1) bekezdésének módosítására,
- a társulási megállapodás tartalmának aktualizálására, 

az a kérés érkezett hozzánk, hogy a mellékletként csatolt Társulási Megállapodás tervezetét – melyet a 
Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  a 
35/2010(XI.10.) számú határozatával elfogadásra javasolt –  tárgyaljuk meg és fogadjuk el azzal, hogy a 
helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV. Törvény 4.  §  (1) 
bekezdés  b.  pontja  alapján  a  társulásban  részt  vevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített 
többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás módosításához.
A mellékletben olvasható Társulási Megállapodás mutatja, hogy Vas megye legtöbb települése tagja ennek 
a Társulásnak, melynek legfontosabb feladata a hulladékgazdálkodás regionális feladatainak az ellátása. 
Ennek keretében épülhet meg egyszer majd Szentgotthárdon is a hulladékudvar. A Társulás létrehozatalára 
éppen  azért  volt  szükség  néhány  évvel  ezelőtt,  mert  a  hulladékgazdálkodás  feladatainak  ellátásához 
lényegét tekintve csak ilyen nagy regionálisan szerveződött szervezetek tudnak forrásokhoz jutni.
Miután  ekkora,  több  száz  önkormányzat  alkotta  társulásról  van  szó,  a  működése  is  meglehetősen 
nehézkes, de információink szerint lépésről lépésre halad a céljai felé. 
A mellékelt  dokumentumban látszanak a tervezett változások melyek többnyire jogszabályi változások 
miatt szükségesek továbbá arra tekintettel, hogy néhány önkormányzat kilépett a társulásból.  és inkább 
csak formaiak.

A  határozati  javaslatot  a  Társulási  Tanácstól  Labritz  Béla  képviselő  úron,  Szentgotthárd  Város 
Környezetvédelmi tanácsnokán keresztül is megkaptuk, aki nyilatkozata szerint annak tartalmát ismeri és 
támogatásra érdemesnek tartja.  

A határozati javaslat tervezete is a Társulástól érkezett így azt terjesztem a T. Testület elé. Amennyiben ezt 
nem kaptuk volna készen, valószínűleg nem úgy fogalmaznánk, hogy „a korábbi Társulási Megállapodást 
… megszüntetik”, mert itt legfeljebb annak módosításáról van szó. Ennek ellenére  
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javaslom, hogy azt a Testület a megküldött forma szerint fogadja el

HATÁROZATI JAVASLAT:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának VII/1.1. f. pontja, valamint a 
helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV. Törvény 4.  §  (1) 
bekezdés b. pontja alapján jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező társulási megállapodást – annak 
egységes szerkezetben foglalt módosítását – 2011. 01. 01. napi hatálybalépéssel elfogadja azzal, hogy a 
2009.április 29.-i. napon, 87/2009 sz. képviselő-testületi határozat 3. pontjával elfogadott korábbi társulási 
megállapodást  -  a  társulást  alkotó  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  közös  akaratával 
egyezően -  ………… nappal megszünteti.

Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: Folyamatos

Kelt:Szentgotthárd 2010. november 16.

Huszár Gábor 
Polgármester

   Ellenjegyzés:
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Módosított példány!
Hatályos: 2011. 01.01.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Az  alább  felsorolt  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  elhatározzák,  hogy  a  Magyar 
Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV.  törvény  (Ötv.) 41.  §  (1)  bekezdésében 10.  §  (1)  bekezdés  e.  pontjában,  a  helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-
ában meghatározott társulási jog, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 88. § - 90. § 
alapján, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. év CV. törvény 
(Kt.)  2.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  alapján  Szombathely  és  Vas  megye  településeinek 
hulladékgazdálkodási  feladatainak  ellátására,  valamint  az  ennek  megvalósítását  szolgáló  közös 
pénzalap  létrehozása  érdekében,  mint  közös  cél  megvalósítására  és  a  közös  érdekérvényesítés 
elősegítése jegyében társulást hoznak létre.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS TAGJAI:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Acsád Község Önkormányzata
9746 Acsád, Béke u. 10.

Alsóújlak Község Önkormányzata
9842 Alsóújlak, Csurgó u. 15/a

Bajánsenye Község Önkormányzata
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/a

Balogunyom Község Önkormányzata
9771 Balogunyom, Rákóczi u. 3.

Bejcgyertyános Község Önkormányzata
9683 Bejcgyertyános, Szabadság u. 14

Bozsok Község Önkormányzata
9727 Bozsok, Rákóczi u. 142.

Bozzai Község Önkormányzata
9752 Bozzai, Fő u. 30.

Bucsu Község Önkormányzata
9792 Bucsu, Rohonci u. 2.
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Bük Város Önkormányzata
9737 Bük, Széchenyi u. 44.

Cák Község Önkormányzata
9725 Cák, Petőfi u. 31.

Csákánydoroszló Község Önkormányzata
9919 Csákánydoroszló, Fő u. 39.

Csánig Község Önkormányzata
9654 Csánig, Petőfi u. 2.

Csehimindszent Község Önkormányzata
9834 Csehimindszent, Fő utca 43.

Csempeszkopács Község Önkormányzata
9764 Csempeszkopács, Rákóczi u. 35.

Csipkerek Község Önkormányzata
9836 Csipkerek, Dózsa u. 2.

Csörötnek Község Önkormányzata
9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.

Daraboshegy Község Önkormányzata
9917 Daraboshegy, Fő u. 23.

Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat, Fuimei u. 28.

Döbörhegy Község Önkormányzata
9914 Döbörhegy, Fő u. 60.

Döröske Község Önkormányzata
9913 Döröske, Fő u. 30.

Duka Község Önkormányzata
9556 Duka, Kossuth L. u. 94.

Egervölgy Község Önkormányzata
9684 Egervölgy, Kossuth u. 105/b

Egyházashollós Község Önkormányzata
9781 Egyházashollós, Kossuth u. 11.
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Egyházasrádóc Község Önkormányzata
9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 91.

Felsőcsatár Község Önkormányzata
9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74.

Felsőjánosfa Község Önkormányzata
9934 Felsőjánosfa, Kossuth u. 35.

Felsőmarác Község Önkormányzata
9918 Felsőmarác, Fő út 100.

Gasztony Község Önkormányzata
9952 Gasztony, Fő u. 39.

Gencsapáti Község Önkormányzata
9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229.

Gersekarát Község Önkormányzata
9813 Gersekarát, Béke u. 2.

Gyanógeregye Község Önkormányzata
9774 Gyanógeregye, Petőfi S. u. 54.

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata
9723 Gyöngyösfalu, Ady E. u. 18.

Halastó Község Önkormányzata
9814 Halastó, Somogyi B. u. 3.

Halogy Község Önkormányzata
9917 Halogy, Petőfi u. 42.

Harasztifalu Község Önkormányzata
9784 Harasztifalu, Fő u. 23.

Hegyháthodász Község Önkormányzata
9915 Hegyháthodász, Kossuth u. 36.

Hegyhátsál Község Önkormányzata
9915 Hegyhátsál, Fő u. 4.

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata
9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 39.
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Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata
9931 Hegyhátszentmárton, Fő u. 5.

Horvátzsidány Község Önkormányzata
9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 5.

Ispánk Község Önkormányzata
9941 Ispánk, Keleti szer 28.

Ivánc Község Önkormányzata
9931 Ivánc, Kossuth u. 119.

Ják Község Önkormányzata
9798 Ják, Kossuth u. 14.

Kám Község Önkormányzata
9841 Kám, Kossuth L. u. 26.

Katafa Község Önkormányzata
9915 Katafa, Kossuth. u. 11.

Kemenespálfa Község Önkormányzata
9544 Kemenespálfa, Damjanich u. 3.

Kemestaródfa Község Önkormányzata
9923 Kemestaródfa, Fő u. 1.

Kenéz Község Önkormányzata
9752 Kenéz, Kossuth u. 39.

Kercaszomor Község Önkormányzata
9945 Kercaszomor, Fő u. 57.

Kerkáskápolna Község Önkormányzata
9944 Kerkáskápolna, Fő u. 52.

Kisrákos Község Önkormányzata
9936 Kisrákos, Fő u. 43.

Kisunyom Község Önkormányzata
9792 Kisunyom, Fő u. 10.

Kiszsidány Község Önkormányzata
9733 Kiszsidány, Fő u. 2.
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Kondorfa Község Önkormányzata
9943 Kondorfa, Alvég 1.

Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Kőszeg Város Önkormányzata
9730 Kőszeg, Jurisics M. tér 8.

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata
9725 Kőszegdoroszló, Fő u. 34.

Kőszegpaty Község Önkormányzata
9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 39.

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata
9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 3.

Lukácsháza Község Önkormányzata
9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.

Magyarlak Község Önkormányzata
9963 Magyarlak, Kossuth u. 173.

Magyarnádalja Község Önkormányzata
9909 Magyarnádalja, Petőfi u. 29/a

Magyarszecsőd Község Önkormányzata
9912 Magyarszecsőd, Fő u. 1.

Magyarszombatfa Község Önkormányzata
9946 Magyarszombatfa, Fő u. 66.

Megyehíd Község Önkormányzata
9754 Megyehíd, Dózsa u. 10.

Meszlen Község Önkormányzata
9745 Meszlen, Béke u. 41.

Mikosszéplak Község Önkormányzata
9835 Mikosszéplak, Rákóczi u. 88.

Molnaszecsőd Község Önkormányzata
9912 Molnaszecsőd, Petőfi u. 86.
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Nádasd Község Önkormányzata
9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101.

Nagymizdó Község Önkormányzata
9913 Nagymizdó, Fő u. 33.

Nagyrákos Község Önkormányzata
9938 Nagyrákos, Alsószer 13.

Nárai Község Önkormányzata
9797 Nárai, Petőfi u. 41.

Narda Község Önkormányzata
9793 Narda, Kossuth u. 1.

Nemesbőd Község Önkormányzata
9749 Nemesbőd, Kossuth u. 15.

Nemescsó Község Önkormányzata
9739 Nemescsó, Péterfy S. u. 39.

Nemeskocs Község Önkormányzata
9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68.

Nemeskolta Község Önkormányzata
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 65.

Nemesmedves Község Önkormányzata
9953 Nemesmedves, Fő u. 16.

Nemesrempehollós Község Önkormányzata
9782 Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14.

Nick Község Önkormányzata 
9652 Nick, Rákóczi u. 14.

Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.

Ólmod Község Önkormányzata
9733 Ólmod, Fő u. 25.

Orfalu Község Önkormányzata
9982 Orfalu, Fő u. 51.
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Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos u. 40.

Ölbő Község Önkormányzata
9621 Ölbő, Fő u. 32.

Őrimagyarósd Község Önkormányzata
9933 Őrimagyarósd, Dózsa György u. 23.

Őriszentpéter Város Önkormányzata
9941 Őriszentpéter, Városszer 106.

Őriszentpéter Város Önkormányzata
9941 Őriszentpéter, Városszer 106.

Pankasz Község Önkormányzata
9937 Pankasz, Fő u. 64.

Pápoc Község Önkormányzata
9515 Pápoc, Sárvári u. 1.

Pecöl Község Önkormányzata
9754 Pecöl, Széchenyi u. 12.

Perenye Község Önkormányzata
9722 Perenye, Béke u. 34.

Peresznye Község Önkormányzata
9734 Peresznye, Hunyadi u. 2.

Pinkamindszent Község Önkormányzata
9922 Pinkamindszent, Fő u. 98.

Pusztacsó Község Önkormányzata
9739 Pusztacsó, Béke u. 31.

Püspökmolnári Község Önkormányzata
9776 Püspökmolnári, Kossuth Lajos u. 81.

Rábahídvég Község Önkormányzata
9777 Rábahídvég, Bertha György u. 13.

Rábatöttös Község Önkormányzata
9765 Rábatöttös, Jókai u. 2.
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Rátót Község Önkormányzata
9951 Rátót, Fő u. 49.

Répcelak Város Önkormányzata
9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.

Rum Község Önkormányzata
9766 Rum, Béke u. 22.

Sajtoskál Község Önkormányzata
9632 Sajtoskál, Petőfi u. 21.

Salköveskút Község Önkormányzata
9742 Salköveskút, Március 15. tér 2.

Sé Község Önkormányzata
9791 Sé, Szabadság u. 29.

Sorkifalud Község Önkormányzata
9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.

Sorkikápolna Község Önkormányzata
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Sorokpolány Község Önkormányzata
9773 Sorokpolány, Fő u. 104.

Söpte Község Önkormányzata
9743 Söpte, Petőfi u. 61.

Szaknyér Község Önkormányzata
9934 Szaknyér, Petőfi u. 5.

Szalafő Község Önkormányzata
9942 Szalafő, Templomszer 24.

Szarvaskend Község Önkormányzata
9913 Szarvaskend, Fő u. 32.

Szemenye Község Önkormányzata
9685 Szemenye, Fő u. 80.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
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Szőce Község Önkormányzata
9935 Szőce, Kölcsey Ferenc 66.

Tanakajd Község Önkormányzata
9762 Tanakajd, Templom u. 24.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 1.

Telekes Község Önkormányzata
9812 Telekes, Fő u. 2.

Torony Község Önkormányzata
9791 Torony, Rohonci u. 6.

Vasalja Község Önkormányzata
9921 Vasalja, Deák F. u. 1.

Vasasszonyfa Község Önkormányzata
9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1.

Vasegerszeg Község Önkormányzata 
9661 Vasegerszeg, Kossuth u. 95.

Vassurány Község Önkormányzata
9741 Vassurány, Táncsics köz 7.

Vasszécseny Község Önkormányzata
9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.

Vasszilvágy Község Önkormányzata
9747 Vasszilvágy, Rákoczi F. u. 25.

Vát Község Önkormányzata
9748 Vát, Fő u. 6.

Velem Község Önkormányzata
9726 Velem, Rákóczi u. 73.

Velemér Község Önkormányzata
9946 Velemér, Fő u. 56.

Vép Város Önkormányzata
9751 Vép, Rákóczi u. 8.
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Viszák Község Önkormányzata
9932 Viszák, Fő u. 62.

Zsennye Község Önkormányzata
9765 Zsennye, Rákóczi u. 1.

Az önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési 
feltételeit.

PREAMBULUM

Tagok  jelen  Társulási  megállapodás  aláírásával,  kiemelten  a  Nyugat-Dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése érdekében, az Európai Unió pályázati alapjából igényelhető 
támogatással kívánnak komplex, regionális hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és 
üzemeltetni, a létrejövő Társulás területén a bezárt települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját 
megvalósítani, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

Közös  tevékenységüket  olyan  kiemelt  műszaki-,  technikai  színvonalon  és  a  környezetet  védő 
rendszerben  kívánják  a  Tagok  megvalósítani,  amely  a  XXI.  század  infrastrukturális  rendszerében 
hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság számára. 

A  fenti  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  kialakításához  az  önkormányzatok  nem  rendelkeznek 
elegendő saját forrással,  ezért  a megvalósítás hazai,  illetve nemzetközi támogatás igénybevételével 
lehetséges.  Tagok  előtt  ismert,  hogy  az  Európai  Bizottság  társfinanszírozás  keretében  jelentős 
támogatásban  részesíti  az  Európai  Unió  tagországait,  így  Magyarországot  is,  illetve  azok  olyan 
regionális  környezetvédelmi  beruházási  projektjeit,  melyek  nélkülözhetetlenek  az  uniós  normák 
teljesítéséhez. 

Tagok saját forrásaik kiegészítése, hulladékgazdálkodási feladataik megfelelő szinten történő ellátása 
céljából igénybe kívánják venni az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával, a Környezet és Energia Operatív Program, vagy a projekt előkészítés és 
megvalósítás időszakában a támogatási források és pályázatok változásával további, vagy más 
programok, pályázatok által nyújtott támogatások pénzügyi eszközeit.

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad 
elhatározásukból,  egyenjogúságuk  tiszteletben  tartásával,  a  kölcsönös  előnyök  és  az  arányos 
teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és 
hatáskörének ellátására a Ttv. 16. §-a értelmében.

I. ALAPRENDELKEZÉSEK

A társulás neve:        Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulás

Idegen nyelvű elnevezése: Assotiation of Municipalities for Solid Waste Management of West-
transdanubian Region
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Székhelye: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. 

A társulás bélyegzője: körbélyegző

körben a társulás neve, címe

A Társulás közcélú feladatként ellátandó alaptevékenysége:

A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott 
köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §-ában meghatározott kötelezően ellátandó közszolgáltatási 
feladatok közül az itt felsorolt feladatokat a Társulási Megállapodásban meghatározott működési 
(szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók – 
130 önkormányzat – szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

Az alaptevékenység szakágazati besorolása:

Szakágazat száma:         3811000
megnevezése:         Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szakfeladat megnevezése:
902113      Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
751922   Önkormányzatok, valamit többcélú kistérségi társulások   

          elszámolásai

2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok:

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített           begyűjtése, 
szállítása, átrakása

381102  Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített   begyűjtése, 
szállítása, átrakása

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

A társulás alaptevékenységével kapcsolatos feladatai:

- komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,
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- a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése,
- a  települések  hulladék  gyűjtésének  hasznosításának  és  ártalmatlanításának  javítása, 

kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása,
- a  települések  hulladékgazdálkodásának  javítása  érdekében  a  szükséges  tanulmányok 

elkészíttetése,
- pályázatok elkészítése és benyújtása,
- a projekt menedzselése az önkormányzatok oldaláról, ennek megfelelően a lebonyolításban 

való részvétel,
- a  társult  települések  területén  lévő  bezárt  önkormányzati  tulajdonú  hulladéklerakók 

rekultivációja. 

A költségvetési szerv típusa: A 2008. évi CV. törvény 18. § alapján önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. A 2008. évi CV. tv. 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közüzem.

Alapítói szervei: az Alapító Okiratot aláíró 130 Önkormányzat.1

Irányító szerve: 2

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) 
bek. a.), d.), f.), g) h.) pontjaiban meghatározott, hatáskörök gyakorlásának tekintetében az 
alapító 130 önkormányzat az alábbiak szerint: 

               a) költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv 
alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (a 
továbbiakban együtt: alapítói jogok),

d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-
ellenőrzése,
f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
g)  jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy 
utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) 
bek. b), c.), e.) pontjaiban meghatározott hatáskörök gyakorlásának tekintetében a Nyugat-
dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács az 
alábbiak szerint:

b)  a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői 
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy 
a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása,
e) a fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás működésével 
és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása,

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az Alapító Okirat 8. pontja és jelen Társulási 
Megállapodás VII.1.3. pontja tartalmazza

1 Módosítva a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek határozatai alapján 2010. január 1-i hatállyal.
2 Módosítva a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek határozatai alapján 2010. január 1-i hatállyal.
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Irányító szerve: Társulási Tanács

Irányító szerv vezetője: Társulási Tanács Elnöke

A Társulás az Alapító Okiratban megjelölt alaptevékenységen kívül más tevékenységet nem végez, 
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A Társulás határozatlan időre alakul.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény  (a 
továbbiakban  Ttv.)  16-18.  §-aiban  foglalt  rendelkezéseknek  megfelelően, a  Társulás  önálló  jogi 
személyiséggel, önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai felett  teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. két vagy több képviselő-testület megállapodhat jogi személyiséggel rendelkező 
társulás létrehozásában, ha a feladat, szolgáltatás közös ellátása, intézmény vagy más szervezet 
közös  alapítása,  fenntartása  szükségessé  teszi,  hogy  a  társulás  önállóan  vállaljon 
kötelezettségeket, és rendelkezzen vagyoni jogokkal.

A Társulás az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 15. § (1) 
bekezdés a) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 
tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, a 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv.

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban meghatározott keretek 
között,  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  a  327/2008  (XII.30.)  Kormányrendelettel 
módosított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben foglaltak szerint látja el. 

A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazásuk alapján 
jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét.

A Társulás nyilvántartásba vételét az alapító szerv az alapító okirat kiadásától számított nyolc napon 
belül kérelmezi a Kt. 5. § (2) bek alapján.

A jogi  személyiséggel  rendelkező  társulás  létrehozásához  társulási  megállapodás  szükséges. 
Működése során - külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulás  működésére  a  Ttv.  10-15.  §  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni.
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IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Környezet és Energia Operatív Program, KEOP 1.1.1. „Települési szilárdhulladékgazdálkodási 
Rendszerek fejlesztése” valamint a KEOP 2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok elvégzése” pályázati  feltételrendszer és vonatkozó EU-Kohéziós Alap 
támogatási előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen az Ötv. és a Tt. rendelkezéseit 
veszik figyelembe, azzal, hogy az együttműködési megállapodások az esetleges támogatási 
programok, pályázati lehetőségek és előírások változásával, a társulás célkitűzéseinek elérése 
érdekében továbbra is változatlanul fennáll.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása mellett egy 
teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása szükséges. Ezen 
tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a településekhez tartozó 
önkormányzati feladatot képező lakossági tájékoztatást – részletesen a megállapodás XIV. fejezetében 
–, illetve az adott településhez, régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a 
tájékoztatásba. Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a 
lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba. 

Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, pályázatot 
nyújtanak be a Környezet és Energia Operatív Program keretében igénybe vehető támogatásra, illetve 
a célkitűzések megvalósítását segítő programok, pályázati lehetőségek esetleges változása esetén 
igénybe vehető egyéb támogatásokra. 

Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer elfogadása és 
a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. 

 

A társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében 
kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a 
megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely megállapodásuk, kötelezettségvállalásuk 
megszegéséhez vezetne. 

Így különösen nem szeghetik meg a támogatásra vonatkozóan az Európai Unió előírásait és a hazai, a 
támogatások pályázására és felhasználására vonatkozó előírásokat. A társulást alapító tagok kijelentik 
továbbá, hogy a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, 
továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésbe foglalt mindennemű, például törlesztési, 
adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési, fenntartási kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi 
kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt 
megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotás (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár 
módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. 
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Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, 
valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára (rendeletekre) is.

IV/2. A társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, tagi beruházási 
önerő és működési hozzájárulás biztosítása érdekében kötik meg megállapodásukat, hozzák létre a 
projekt megvalósítását biztosító szervezeteiket. Működésük időtartama alatt, annak keretében a 
közösen létrehozott, illetve a támogatási rendszernek megfelelő közreműködő szervezetek útján az 
alábbi feladatok teljesítését vállalják:

IV/2.1.   Az együttműködési kötelezettség terén:  

− Tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  projekt  megvalósítása  érdekében 
kölcsönösen együttműködnek egymással;

− Tagok,  illetve  képviselőik  a  tudomásukra  jutott  információkat  csak  a  projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők;

− Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, 
az  itt  lefektetett  elveket  betartják,  a  későbbiekben  öncélúan  nem  akadályozzák  a 
rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő 
joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi 
kötelezettségeiket,  valamint  a  támogatási  ütemtervben  rögzített  részfeladataikat 
határidőre teljesítik;

− Előre  átgondoltan  felmérik  az  egyes  tagi  önkormányzatok  szerepét,  a 
megállapodásban  megfogalmazott  jogokat,  kötelezettségeket,  és  elfogadják  a  jelen 
megállapodásban,  az  Európai  Unió  támogatásaira  és  a  hazai  forrásokból  nyerhető 
támogatásokra vonatkozó előírásokban foglalt rendelkezéseket;

− Tagok  kötelezettséget  vállalnak  a  megvalósuló  projekt  terv  szerinti  üzemeltetésére 
vagy annak biztosítására.

IV/2.2.   Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  

− Önálló  terv  (projektek)  közös  kidolgozása  a  társult  önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási  feladatainak  ellátására,  valamint  a  bezárt  települési  szilárd 
hulladéklerakók rekultivációjára;

− A rendszer kiépítéséhez és a projektek megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 
előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;

− Tagok  kötelezettséget  vállalnak  a  beruházási  önrész  és  működési  hozzájárulás,a 
vagyoni  ,  illetve  beruházási  önrész  és  működési  hozzájárulás, a  Társulás 
működésének biztosítására;

− A projekt kidolgoztatása;
− a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
− nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
− közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
− szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
− minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
− költségfelosztás elfogadása a települések között;
− szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészíttetése, elfogadása, elfogadtatása;
− tájékoztató,  informáló  lakossági  fórumok  szervezése,  a  közösségtájékoztatás 

dokumentálása, az ehhez szükséges támogatási források felkutatása és megpályázása;
− civil szervezetek bevonása;
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− pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
− tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
− építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
− eszközbeszerzési és szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
− a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
− a  projekt  megvalósításához  szükséges  adók,  díjak,  illetékek  viselése  (ha  az  nem 

támogatható a KEOP-ból vagy egyéb pályázati forrásból);
− szakértői munka koordinálása;
− monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.
− a projekt (-ek) végrehajtásához szükséges szerződések, megállapodások előkészítése

IV/2.3.   Műszaki területen:  

- a szilárdhulladék – mennyiség és összetétel jövőbeli alakulásának felmérése,
- a meglévő felmérések aktualizálása,
- gyűjtési és szállítási rendszer korszerűsítése, szállítási útvonalak optimalizálása,
- egységes hulladékgyűjtési rendszer kialakítása,
- szelektív  hulladékgyűjtés  és  hulladékhasznosítás  bevezetése,  illetve  fejlesztése, 

hulladékudvarok, hulladékszigetek kialakítása,
- környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakók bezárása, illetve a bezárt 

hulladéklerakók rekultivációja,
- válogatómű létesítése,

IV/2.4.   A Társulás az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:   

Jelen megállapodásban vállalt feladatok ellátása során, a Társulás céljainak elérése érdekében, Tagok a 
projekt keretében a folyamatos tervezés és felmérések alapján, előreláthatóan az alábbi létesítmények 
megvalósítását tervezik:

 1 válogatómű,
 a  társult  településeken  a  szelektív  hulladékgyűjtés  feltételeinek  kialakítása,  szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje
 8 hulladékudvar,
 a  társult  települések  közigazgatási  területén  levő  bezárt  települési  szilárdhulladék-lerakók 

rekultivációja,
 a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése
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Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be 
pályázatát  a  KEOP 1.1.1  és  a  KEOP 2.3.0  program  keretében  a  nevezett  program  pályázatai  1. 
fordulóra,  amely  műszaki  tartalma  a  végleges  pályázatot  (2.  forduló)  benyújtva,  az  1.  forduló 
eredményétől  függően  alakul,  valamint  benyújtja  az  egyéb,  a  Társulás  céljainak  megvalósítását 
szolgáló támogatási forrásokra.

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy az Európai Uniós forrásokból, így a Környezet 
és Energia Operatív Program (KEOP) keretében is, a társulás alapításának időpontjában érvényes 
szabályozás szerint támogatás csak a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett 
beruházásokhoz, a támogatási előírások szerint igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen 
fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul veszik az európai 
uniós, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat. 

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A Társulás vagyona a tulajdonából áll, amely a Tagok közös döntése alapján a Társulást megillető 
vagyoni  értékű  jogokkal  és  a  létrejövő  beruházás  vagyonával  egészülhet  ki,  melyek  a  Társulás 
céljának megvalósítását szolgálják.

Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények a Társulás 
tulajdonába kerüljenek, mely Társulás tulajdonosai a tagok az 1. számú melléklet szerinti arányban. A 
létrejövő közös tulajdoni részarányok mértékét, megoszlásának kialakítását a Tagok a beruházáshoz 
történő  hozzájárulásuk  arányához  igazítják.  A vagyonmegosztást  a  Társulás  megszűnése  esetére  a 
Társulási Megállapodás XIII. fejezete szabályozza. 

Tagok vállalják az ingatlanok tiszta jogi helyzetének megteremtését, így hozzájárulnak ahhoz, hogy 
projekt  keretében  megépülő  felépítmények  a  Társulás  nevére  1/1  tulajdoni  arányban  az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek. 

A Társulás pénzeszközeit a Társulás által nyitott bankszámlán kezeli. 

A Társulás pénzügyi,  gazdasági  feladatainak ellátásáról  a  Társulási  Tanács  elnöke gondoskodik,  a 
Társulás megalakulását követően. 

V/1. A Társulás bevételei
a) A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi. Az alapító vagyon 
összege a társulási tag önkormányzatok által, az adott település lakosszáma alapján fizetett 40 Ft/fő 
értékek összege. 
2009.  évben  és  a  további  években  tagok  beruházási  önrész  és  működési  hozzájárulás  fizetésére 
vállalnak  kötelezettséget,  melynek  összege  az  összes  település  csatlakozása  esetén  2009.  évben 
együttesen 300 Ft/év/fő, amelyből 200 Ft/év/fő a beruházási, 100 Ft/év/fő a működési hozzájárulás. 
A beruházási önrész és működési hozzájárulás összege 2010. évtől minimálisan 600 Ft/év/fő.

Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, 
a  Társulás  döntéshozó szerve,  a  Társulási  Tanács  a  működési  hozzájárulás  mértékének emelésére 
javaslatot tehet a társult  önkormányzatok képviselő testületeinek, amelyek azt határozattal hagyják 
jóvá. 

Az egyes Tagok beruházási önrészének és működési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási 
Tanács a képviselő testületek jóváhagyó határozatai alapján külön határozatban rögzíti.
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Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás megalakulásától számított 
30. napon belül, a beruházási önrész és működési hozzájárulás összegét a Társulás megalakulásának 
első évében a Társulás megalakulását követő hónap utolsó napjáig, majd ezt követően folyamatosan, 
minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.

Az  önkormányzatok  által  a  fejlesztés,  beruházás  vonatkozásban  vállalt  fizetési  kötelezettség  nem 
teljesítése  esetén  a  fizetési  határidőt  követő  15  naptól  Szombathely  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata,  mint  a  Társulás  székhelye  szerinti  önkormányzat  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 18 § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint,  azonnali  beszedési  megbízás  (inkasszó)  benyújtására  jogosult.  Ha  a  székhely  szerinti 
önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállat fizetési kötelezettségének, úgy a Társulás Tanács új 
székhely  önkormányzat  kijelöléséről  dönthet,  amelyet  egyúttal  felhatalmaz  arra,  hogy  a  korábbi 
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be. 

Tagok  a  Társulás  működési  költségeihez  szükséges  évi  működési  hozzájárulás  és  a  projekt 
megvalósításához szükséges beruházási önrész (saját erő) összegét saját költségvetési rendeleteikben 
biztosítják.
b) Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely 
támogatási  összeget  -  Tagok  megállapodása  és  a  vonatkozó  előírások  alapján  –  csak  a  Társulás 
céljainak megvalósítására lehet felhasználni.
c) Egyéb bevételek

1. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
2. egyéb pályázati bevételek.

d) a Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez

A Társulás gondoskodik arról, hogy a Társulás bevételeit és kiadásait egy erre elkülönített számlán 
nyilvántartsák. A Társulás a számláról részletes kimutatást köteles évente legalább egyszer, minden 
tárgyévet követő év január 31 napjáig, illetve a Tagok kérelmére bármikor 15 napon belül a Tagok 
rendelkezésére bocsátani.

A  Társulás  jogszabályszerű  költségvetési  működésének  ellenőrzését  a  Társult  Települési 
Önkormányzatok  végzik.  Ezen  túlmenően  a  Társulási  Tanács  szakmai  ellenőrzés  céljára  erre 
szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.

A fentieken túlmenően a Tagok egyéb – a projekt megvalósulásával kapcsolatos – vagyontárgyakat a 
Társulás rendelkezésére bocsáthatják. 

A tagi önkormányzatok Társulásba bevitt/átadott vagyonát a társuló önkormányzat vagyonaként kell 
nyilvántartani,  a  vagyonszaporulat  a  Társulás  vagyona,  arra  a  Ptk.  közös  tulajdonra  vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.

A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése, Tagok kizárása, vagy felmondás esetére vonatkozó szabályokat a társulási 
megállapodás XII. és XIII. pontja tartalmazza.

VI. DÍJPOLITIKA

A megállapodás IV. pontjában megfogalmazott feladatok közül  a működtetés gazdasági  alapjainak 
megteremtéséhez,  illetve  az  önkormányzatok  közszolgáltatási  kötelezettségének  ellátásához  Tagok 
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egységes  díjpolitikát  kívánnak  alkalmazni,  a  projekt  keretében  megvalósuló  létesítmények  és 
beszerzett eszközök üzemeltetési díjainak a megállapítására Tagok által kötött üzemeltetői szerződések 
esetében. Ezek szerint az üzemeltetési díj az alábbi három fő tényezőből áll össze:

a. Egységes üzemeltetési és karbantartási költség 
b. Helyi költségek (a települések eltérő adottságát tükrözi)
c. A közművagyonra eső amortizáció

A közszolgáltatás  díját  az  elvégzett  közszolgáltatással  arányosan,  a  szennyező  fizet  elvet  és  a 
keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve kell meghatározni, a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

Tagok jelen megállapodásban kötelezettséget vállalnak arra,  hogy a projekt megvalósulását  követő 
közszolgáltatás igénybevételéhez – az európai uniós követelményrendszerre és a fokozatosság elvére 
figyelemmel,  továbbá  a  társulás  által  érintett  települések  lakosságának  arányos  teherviselése 
érdekében  –  a  fentiek  figyelembe  vételével  egységes  díjpolitikai  elveket  dolgoznak  ki,  és  ezen 
egységes  díjpolitikai  elvek  alapján  kerül  sor  a  díjtarifa  megállapítására,  melyet  az  egyes 
önkormányzatok saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kiindulási alapként, iránymutatóként 
alkalmaznak.

Az eltérő adottságokra tekintettel az egységes díjtól való eltérés lehetséges elveit, mérőszámait Tagok 
beépítik egy egységes díjpolitikába.

Tekintettel arra, hogy jelen megállapodás keretein belül díjmegállapítási hatáskör átadás nem történik, 
Tagok a fenti, közösen kidolgozandó elvek alapján, az egységes díjtarifából kiindulva kötelesek saját 
hatáskörükben, önkormányzati rendelet formában a közszolgáltatási díj megállapítására.

VII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER

VII/1. Társulási Tanács

A Társulás  döntéshozó szerve a  Ttv.  10.  §  (1)  bekezdés,  valamint  a  17.§  (2)  bekezdés  alapján  a 
Társulási Tanács.
A Társulási Tanács 9 tagból áll.
A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők 
képviselik,az  önkormányzatok  által  delegált,  a  Ttv-ben  meghatározott  olyan  személyek 
képviselik,  akik  rendelkeznek  a  Társulási  Tanácsban  az  általuk  képviselt  települések  képviselő-
testületeinek meghatalmazásával.
 
Az önkormányzatok a delegált képviselőt visszahívhatják.

A képviselő, s az általa képviselt társult önkormányzatok szavazati arányát a Tanácsban a Ttv. 10. § (2) 
bek. alapján az általa képviselt csatlakozó települések lakónépesség száma arányában (KSH 2007 év) 
– mely megfelel a költségvetési hozzájárulásuk arányának, – állapítják meg két tizedesre kerekítve % 
értékben a kerekítés szabályai szerint azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem 
rendelkezhet a szavazatok több mint 50%-ával.

A Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, 
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.

A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza a Ttv. 13. § (1) bek.-nek megfelelően.
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VII/1.1.   Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:  
a. A  Társulási  Tanács  elnökének,  elnökhelyettesének  a  megválasztása,  visszahívása, 

díjazásuk megállapítása,
b. Javaslat  a  beruházási  önrész  és  működési  hozzájárulás  mértékére  mely  javaslat  a 

Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott 
döntésével lép hatályba,

c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettségre javaslat kidolgozása, mely javaslat a Társulásban 
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével 
lép hatályba,

d. A hatáskörébe  utalt  pénzeszközök  felhasználásáról  döntés,  szükség  szerint  szakértői 
vélemények figyelembe vételével,

e. Javaslat Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban 
résztvevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többségével  hozott  döntése 
szükséges,

f. Javaslat  Alapító  Okirat  és Társulási  Megállapodás  módosítására,  mely  határozat 
hatálybalépéséhez  a  Társulásban  résztvevő  képviselő-testületek  mindegyikének 
minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,

g. Javaslat Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő 
képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többségével  hozott  döntésével  lép 
hatályba,

h. Javaslat a Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves 
mérlegének elfogadására

i. A támogatást  biztosító  Irányító  Hatósággal,  Közreműködő szervezettel  a szerződések 
megkötése,

j.  A  megállapodásban  foglalt  célok  megvalósításának  áttekintése,  stratégiai  célok 
meghatározása,

k. A projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése 
és értékelése,

l. A Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a 
kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,

m. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.

VII/1.2.   A Társulási Tanács működése:  
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, a Ttv. 10. § (7) bek. alapján ha a tagönkormányzatok 
képviselő  testületeinek  mindegyike  jóváhagyta  a  Társulási  Megállapodást,  megválasztotta 
képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. A Társulási Tanács üléseit 
szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, 
ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend 
egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha  törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a 
törvényességi  ellenőrzésre  a  vonatkozó  jogszabályban  feljogosított  szerv,  illetve  annak  Vezetője 
kezdeményezi. 

A Tanács első ülésén, illetve meghatározott esetekben tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. 

A  Tanács  üléseinek  összehívása  és  a  napirend  kialakítása  az  elnök  feladata,  de  a  napirend 
összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatás esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban,  a napirendi 
pontok  megjelölésével  az  ülés  napját  megelőzően  legalább  15  nappal  korábban.az  ülés  napját 
megelőzően legalább 3 nappal korábban. A Társulási Tanács rendkívüli ülést tart, ha döntenie 
kell a hatáskörébe tartozó halaszthatatlan ügyben.
A Társulási Tanács határozatképes, ha azon legalább 5 fő, de legalább a szavazatok több mint felével 
rendelkező képviselők személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak. 
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Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra 
kell az újabb ülést összehívni. 

A  Társulás  tagja  eseti  jelleggel  egy  alkalomra  meghatalmazást  adhat  az  általa  delegált  Tag 
helyettesítésére
Egy alkalomra meghatalmazást adható a delegált Tag helyettesítésére.

A  Társulási  Tanács  ülésére  bármely  Tag  indítványozhatja  szakértők  vagy  egyéb  személyek 
meghívását.  Ezen személyek az ülésen részt  vehetnek,  a napirendi  pontokhoz hozzászólhatnak,  de 
szavazati joggal nem rendelkeznek.

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.

A Tanács határozatait  általában egyszerű többséggel hozza,  melyhez a jelen lévő Társulási Tanács 
tagok több mint felének szavazata, de legalább a szavazatok több mint 50%-a szükséges. A VII/1.1./ a., 
b.,  c.,  d.,  e.,  f.,  g.,  h.,  i.  pontokban  foglalt  esetekben  a  leadható  összes  szavazatok  több  mint 
kétharmadával hozott határozat szükséges, mely legalább 5 fő, és legalább a szavazatok több mint 
66%-a. 
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács 
tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikusan, vagy 
postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatok képviselőtestületeit.

A Társulási Tanács működése során az Ötv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott minősített többségre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. E tekintetben az Ötv. 12. § (4) bekezdés szerinti 
zárt ülésre irányadó szabályok is alkalmazandók. 

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen 
résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a 
szavazás számszerű eredményét  és a hozott  határozatokat.  A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek 
üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait  kell  alkalmazni  azzal az eltéréssel,  hogy a jegyzőkönyvet  a 
Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá.

A Társulási  Tanács  tagjai  az  általuk  képviselt  képviselő-testületeiknek  félévente  legalább  egyszer 
beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.

VII/1.3.   A Társulási Tanács elnöke  

Polgármester és alpolgármester elnöki-és elnökhelyettesi tisztséget, figyelemmel az Ötv. 33/A. § (1) 
bekezdés l) pontjában és a 103. §. (2). bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi szabályra, nem tölthet 
be.
Az elnök megbízatása önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn.
Az elnök megbízatása – főszabályként - önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli  a  Társulást  és  a  projektet  harmadik  személyekkel  szemben,  bíróságok  és  más 

hatóságok előtt,
b. a Társulás részére önálló bankszámlát nyit,
c. intézkedik  a  Magyar  Államkincstár  Nyugat-dunántúli  Regionális  Igazgatóság  Területi 

Államháztartási Irodánál a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránt,
d. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
e. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
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f. gondoskodik  a  Társulás  éves  mérlegének,  vagyonkimutatásának,  költségvetésének,  éves 
beszámolójának elkészítéséről,

g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
h. ellátja a Társulás adminisztrációjának vezetésével kapcsolatos feladatokat,
i. évente  legalább  egy  alkalommal  jelentést  készít  a  Társulási  Tanács  részére  a  Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
j. ellátja  mindazon  feladatokat,  melyet  a  Társulási  megállapodás,  illetve  a  Társulási  Tanács 

számára előír,
k. benyújtja a KEOP és egyéb lehetséges pályázatotokat a Közreműködő Szervezethez, illetve 

ahhoz a szervezethez, amelyet az aktuális pályázati kiírás megjelöl,
l. a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja,
m. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, 

közreműködő  szervek,  személyek  felé,  tájékoztatást  kérhet  a  Társulásban  közreműködő 
bármely érdekeltettől,

n. irányítja a Projekt Irányító Szervezetet (PIU).

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal  köteles eljárni.  Kötelezettségének megszegésével 
okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

Az  elnök  mint  a  költségvetési  szerv  vezetője  a  költségvetési  szerv  gazdálkodásra  vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően gyakorolja az ott meghatározott jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.
Az  elnök  a  költségvetési  szerv  gazdálkodásra  vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően 
gyakorolja az ott meghatározott jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.

Az elnök megbízatása megszűnése esetén az elnökhelyettes köteles a megszűnést  követő 15 napon 
belül követően a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök 
lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.

A Társulás elnökhelyettesének megválasztására és megbízatásának időtartamára az elnökre vonatkozó 
rendelkezések irányadók.
A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját  elősegíti,  illetve az elnök akadályoztatása esetén őt 
helyettesíti. 

VII/2. Projekt Irányító Szervezet

A  Társulás  szervezeti  egységeként  munkaszervezetet,  mely  egyben a  projekt  /ek végrehajtó 
munkaszervezeteként  a  pályázati  feltételek  szerinti  projekt  irányító  szervezet  is  (PIU,  Project 
Implementation Unit), hoz létre. 

A 2008.  évi  CV. törvény 18.  §  (1)  bekezdése szerint  a  Társulás  önállóan működő és  gazdálkodó 
költségvetési  szerv,  saját  költségvetéssel  önálló  gazdálkodási  jogkörrel  és  felelősséggel, 
alaptevékenységét segítő feladatai ellátását a PIU mint szervezeti egység szolgálja.
A PIU feladatai: 
- tájékoztatja Tagokat,
- negyedévente  elkészíti  a  projekttel  kapcsolatos  költségkimutatásokat,  összesítőket  a  Tagok 
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számára,
- a havi  beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő alkalommal is 

köteles költségkimutatást készíteni,
- részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal,
- jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról,
- megszervezi az egyes ülések lebonyolítását,
- kapcsolatot  tart  fenn  a  projektbe  bevont  szakértőkkel,  önkormányzati,  környezetvédelmi 

megbízottakkal, valamint a szakhatóságokkal,
- előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását,
- összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra.
- a támogatási kérelem előkészítése, dokumentumok kidolgoztatása, ehhez javaslattétel szakértők 

szerződtetésére, ennek kapcsán kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel (KvVM Fejlesztési 
Igazgatóság),

- az engedélyek megszerzése,
- a támogatási kérelem aláírásának és benyújtásának megszervezése,
- a támogatási szerződés aláírásának megszervezése, 
- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének szervezése,
- a  projekt  önálló  nyilvántartási  rendszerének kialakítása,  beindítása a vonatkozó előírásoknak 

megfelelően, a rendelkezésre álló rendszerek figyelembevételével
- a közbeszerzési eljárások előkészítése, vállalkozók szerződtetése, 
- a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerződéskötés,
- rendszeres  monitoring  jelentések  készítése,  részvétel  a  monitoring  bizottság  ülésein,  napi 

monitoring végzése,
- a vállalkozók elszámoltatása,
- a munkák átvételének megszervezése,
- jótállási igények érvényesítése,
- a beruházás aktiválásának szervezése,
- vállalkozói szerződések lezárása (pénzügyileg is),
- zárójelentés  készítése,  a  projekt  befejezésének  jelzése  a  Közreműködő  Szervezet  (KvVM 

Fejlesztési Igazgatóság) felé,
- a projekt dokumentumainak megőrzése, archiválása,
- felkészülés az auditálásra.

VII/3. Tisztségviselők felelőssége

A Társulási megállapodás átfogja a Tagok teljes anyagi felelősségét a megállapodásban rögzítettek, 
illetve a hivatkozott előírások tekintetében, de hangsúlyozandó a Tagokat képviselő tisztségviselők és 
képviselőtestületek,  illetve  a  Társulási  megállapodásban  kialakított  szervezeti  rendszer  szerinti 
tisztségviselők személyi felelőssége.

VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti 
jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az 
elnökhelyettes jogosult.

IX. A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÓ SZERVE

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) és c) pontja alapján a Társulás irányító szerve a Társulási Tanács.
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A irányító  szerv  köteles  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvényben,  valamint  az 
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  a  327/2008  (XII.30.)  Kormányrendelettel  módosított 
217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben foglalt kötelezettségének eleget tenni.

Társulás irányító szerve a Társulási Tanács.

X.  TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRÖK

A  Társulás  tagjait  képező  önkormányzatok  a  Ttv.  11.  §  és  20.  §  (3)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazással  élve,  a  Társulásra  ruházzák  át  –  önkormányzati  rendeleteik  egyidejű  módosítása 
mellett – az alábbi feladat- és hatásköröket:

-  a  vonatkozó szolgáltatások,  kiviteli  munkák  és  eszközbeszerzések  pályáztatása  és 
szerződések megkötése ,
-  jelen megállapodás IV. pontjában foglalt,  a  Társulás feladatának ellátása, az Európai 
Uniós  és  egyéb  támogatások  előírásainak  teljesítése  érdekében  a  Társulási  Tanácsra 
átruházott valamennyi feladat- és hatáskör.

XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK 
FELTÉTELEI

A Társulás munkavállalóinak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
helyi  önkormányzatok  által  fenntartott  szolgáltató  feladatokat  ellátó  egyes  költségvetési 
intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A Társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács elnöke jogosult.

XII. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok  ezen  Társulási  megállapodás  elfogadásával  és  aláírásával,  kötelezettséget  vállaltak  arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

XII/1 A megállapodás felmondása

Tekintettel  arra,  hogy  a  Társulás  határozott  cél  megvalósítására  jött  létre,  Tagok  a  beruházás 
megvalósítása érdekében önként  vállalják,  hogy a törvényben biztosított  felmondási  jogukkal  csak 
tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel 
és a Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

Amennyiben  a  beruházás  finanszírozásának  alapját  képező  támogatás  elnyerését  szolgáló 
pályázat/pályázatok  jelen  megállapodás  aláírásától  számított  három  éven  belül  nem  kerülnek 
benyújtásra, illetve a projekt a pályázati útmutatóban meghatározott határidőben nem valósul meg, úgy 
Tagok a három év, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott határidő letelte után, ezen okból is 
élhetnek felmondási jogukkal.
A Társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal - 
lehet. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a 
képviselő-testület  legalább  három  hónappal  korábban  köteles  meghozni  és  a  Társulás  tagjaival 
közölni.  Felmondó Tag a  felmondásról  szóló  döntése  meghozatalakor  köteles  figyelembe venni  a 
támogatási szerződésben foglaltakat.
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A Társulási megállapodás év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása 
érdekében  önként  vállalják,  hogy  év  közbeni  felmondási  jogukkal  csak  kivételesen,  tényleges  és 
alapos  indok  alapján,  a  Társulási  Tanáccsal,  a  törvényességi  ellenőrzést  ellátó  szervvel  és  a 
Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a 
Társulásnak  okozott  kár  teljes  körű  megtérítésére.  Ezen  kártérítési  felelősséget  Tagok  szorosan 
értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják. 
Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának 
megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, 
majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt 
megvalósítása  érdekében  általa  befizetett  beruházási  önrészt  és  működési  hozzájárulást  nem 
követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett beruházási önrészt és működési hozzájárulást 
pedig köteles a teljes beruházási önrész és működési hozzájárulás erejéig kiegészíteni.

XII/2 Tagi kizárás

Amennyiben  a  Tag  a  jelen  megállapodásban  foglalt  lényeges  kötelezettségét  megszegi,  illetve 
elmulasztja,  az  elnök  köteles  a  Tagot  kétszer,  írásban,  megfelelő  határidő  tűzésével  felhívni  a 
teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem 
tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Tagok több mint fele minősített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
Különösen  ilyen  kötelezettségszegésnek  minősül  a  beruházási  önrész  és  működési  hozzájárulás 
megfizetésének elmulasztása.
A kizárás  jogkövetkezményei  azonosak  a  tagi  felmondás  jogkövetkezményeivel,  azaz  ebben  az 
esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.

XII/3 Tagfelvétel

A Társuláshoz  való  csatlakozást  a  Társulási  Tanács  hagyja  jóvá,  kizárólag  azon  önkormányzatok 
képviselő-testületei számára, amelyek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása 
érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, 
illetve az kialakítható, továbbá akik jelen megállapodás rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében 
kötelezőnek ismerik el.  

A csatlakozási  szándék kinyilvánításához a  társulni  kívánó önkormányzatok képviselő-testületének 
minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja 
a  Társulás  céljait,  továbbá  a  feladatok  megvalósításához  ráeső  beruházási  önrészt  és  működési 
hozzájárulást biztosítja.
A  Társuláshoz  történő  csatlakozáshoz  a  Társulás  Tagjai  a  képviselő-testületeik  által  minősített 
többséggel hozott határozattal járulnak hozzá.

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás alapító okiratát a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
módosítani szükséges. 

XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

A Társulási  megállapodás  hatálya  a  projekt  megvalósítására,  a  vagyonkezelésre  és  a  beruházással 
létrejövő közművagyon üzemeltetésére terjed ki.

A Társulás megszűnik, ha:
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• célja a projekt megvalósításra benyújtott összes támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné 
válik;

• valamennyi Tag elhatározta a Társulás megszűntetését;
• a Tagok száma két főre csökken;
• bíróság jogerős döntése alapján.

A Társulás  megszűnése  esetén  Tagok  a  megszűnés  időpontjával  bezáróan  egymással  elszámolni 
kötelesek.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyont a Ttv. 17. § (5) 
bek. alapján a Társulás tagjai között kell felosztani, mely a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk 
arányában illeti meg. 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában 
tartoznak felelősséggel.

Tagok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése, a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3. § (4), 4. §, 12. § (1), 13 § (1)-
(4)  bekezdése  valamint  az  Államháztartás  működési  rendjéről  szóló  327/2008  (XII.30.) 
Kormányrendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 10. § (10), 11. § (2) bekezdése 
szerinti megszüntető okiratban rendelkeznek a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekben.

Tagok okiratban rendelkeznek a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekben.

XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A megállapodás 
IV.  fejezetében  rögzítetteknek  megfelelően,  a  projekt  megvalósításához  elengedhetetlen  feltétel  a 
megfelelő nyilvánosság biztosítása.

Tagok  kötelezettséget  vállalnak  közvetlenül,  továbbá  saját  szervezeteik  útján,  illetve  a  civil 
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi 
jogi  jellegen  túlmenően,  fel  kell  hívniuk  a  lakosság  figyelmét  a  hulladékgazdálkodási  célokra, 
feladatokra, az azzal járó előnyökkel és kötelezettségekkel. 
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást 
nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra,  hogy a tájékoztatás 
eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó 
igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).

Fentiek  mellett  a  Tagok  által  jelen  Társulási  megállapodás  keretében  kiépítésre  kerülő  szervezeti 
rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A 
Társulás  nemcsak az  írott  és  elektronikus  média  tájékoztatására  kötelezett,  hanem arra  is,  hogy a 
projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a 
lakossághoz eljusson.
A Társulásnak  folyamatosan  törekednie  kell  az  országos  és  a  regionális  hatósági,  valamit  a  civil 
szervezetek  tájékoztatása  során  a  beruházás  elfogadtatására,  ezáltal  működése  biztonságának 
megőrzésére is.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Társulási  megállapodás hatályba lépéséhez Társult  Tagi  Önkormányzatok képviselő-testületei 
mindegyikének minősített többségű jóváhagyása szükséges.

A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás működési költségei közt számolandók el.
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Jelen  megállapodás  módosításához  a  Társulásban  résztvevő  valamennyi  önkormányzat  képviselő-
testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén, 
30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.

A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet bízhat 
meg.

Tagok  az  üzemeltetés,  illetve  az  üzemeltetésre  való  felkészülés  elveit  és  feladatait  külön 
megállapodásban kívánják rendezni.

Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, 
feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett - része teljes 
hatályban fennmarad.

A Tagok vitás  kérdéseiket  elsősorban tárgyalásos  úton,  egymás közötti  egyeztetéssel  kísérlik  meg 
rendezni, ennek sikertelensége esetére a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá 
magukat. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni.

Tagok  rögzítik,  hogy  e  megállapodásnál  alkalmazták  és  tudomásul  vették  a  vonatkozó  magyar 
jogszabályokat.

Jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  esetekben  az  előzőeken  túlmenően  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény,  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi  XLIII.  törvény és annak végrehajtására 
kiadott  kormányrendeletek,  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény,  továbbá  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény (Áht.),  az  államháztartás  működési  rendjéről 
szóló  327/2008 (XII.30.) Kormányrendelettel  módosított  217/1998. (XII.  30.) Kormányrendelet, az 
államháztartás  szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  szóló 
249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait veszik 
figyelembe. Az előzőekben felsorolt  jogszabályok, illetve a jelen szerződés által  nem szabályozott 
kérdésekben a PTK. szabályai az irányadóak. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott esetekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.

Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték és az 
abban foglaltakat megértették. 

A fentiek szerint ezen megállapodást – a 3. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 eredeti 
példányban jóváhagyólag aláírták.

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: A Társult tagok tulajdoni arányai
2. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
3. számú melléklet: Aláíróívek a Társulási Megállapodás elfogadásáról

Szombathely, 2010. …………..
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2 SZ. MELLÉKLET

TISZTSÉGVISELŐI ELFOGADÓ NYILATKOZAT

……<Név>…….. ( szül. / anyja neve / lakik ) a  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulási Tanács Elnök/Elnökhelyettes tisztségére történő választásomat elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben kizáró ok a Magyar Köztársaság 
vonatkozó törvényei értelmében a tisztségre történő megválasztás vonatkozásában nem áll fenn.

Ezen nyilatkozatot két tanú együttes jelenlétében saját kezűleg írtam alá.

…………, 2009. ………………..

…………………………
aláírás

Előttük, mint tanúk előtt:

Név: …………………………………

Lakcím: ……………………..…….

……………………..
aláírás

Név: …………………………………

Lakcím: ……………………..…….

……………………..
aláírás
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy:  A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  Elnöke   a  mellékelt  kérelemmel  fordult  a  Tisztelt 
Képviselő-testülethez.

Az Elnök  az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében az Egyesület tervezett támogatásának 
terhére kéri a decemberi esedékes 1.000 e/Ft támogatás összegének 1.290.783,- Ft-tal történő 
kiegészítését a bérek és járulékok finanszírozására. 
Az Egyesület 2009. év végén szintén hasonló kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez, 
akkor  a  2010.  évi  támogatás  terhére  kért  előleget  (1.121.750,-  Ft),  továbbá  a  január 
(4.243.013,-  Ft),  február  (1.243.013,-  Ft),  és  március  (1.243.013,-  Ft)  hónapokra  kérte 
biztosítani a támogatás átadását. Megjegyezzük ez utóbbi kérés – bár nem számszerűsítve - 
jelen kérelemben is szerepel.

Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  az  Egyesület  2010.  évi  támogatására  a 
költségvetésünkben szereplő 26.972.000,- Ft-ból az ütemezés szerint esedékes teljes összeg 
25.972.000,- Ft átutalásra került. Továbbá az Egyesület az idegenforgalmi tevékenységének 
finanszírozására eddig 184.055,- Ft-ot, ill. a Történelmi napok megszervezéséhez 1.000.000,- 
Ft támogatást kapott, tehát ez évben eddig összesen: 27.156.055,- Ft került átadásra.

A Képviselő-testület előtt ismert  az Önkormányzat rendkívül nehéz költségvetési  helyzete, 
melyben további, előre nem tervezett kiadások teljesítésével nem lehet számolni. 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egyesület 2011. évi támogatása terhére 
biztosítja  a  kért  összeg  átadását,  annak  folyósítására  kizárólag az  Önkormányzat 
rendelkezésére álló forrásainak függvényében kerülhet sor.

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

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület  2011.  évi  költségvetési  támogatása  terhére  előlegként  2010.  december 
hónapban 1.290.800,- Ft támogatást biztosít az esedékes havi támogatáson felül, egyben 
felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodáját,  hogy  az  Önkormányzat  pénzügyi 
lehetőségeinek függvényében a támogatás folyósításáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. december 5.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
              Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
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              Szalainé Kiss Edina Elnök 

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

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2010. november 15.

                                                                                             
  Huszár Gábor
   Polgármester

Ellenjegyzem: 
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: Tótágas Közalapítvány megszűntetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító bölcsőde működtetésére 2002. évben hozta létre a Tótágas Közalapítványt. 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
(Kt.)  48.§-a  megszorítást  hozott  a  közalapítványok  tekintetében  (Át.  1.§  (3) 
bekezdés):  „Ha  törvény,  vagy  önkormányzati  rendelet  eltérően  nem  rendelkezik,  
kötelező  egy  éven  belül  kezdeményezni  a  megszüntetést,  ha  a  közalapítvány 
vagyonán  belül  az  államháztartáson  kívüli  bevétel  –  így  különösen:  juttatás,  
adomány – aránya (a működés megkezdésének évét nem számítva) két éven át 80  
% alatti”. Mivel a Tótágas Közalapítvány tekintetében az elvárt saját források aránya 
ehhez képest nagyságrendekkel alacsonyabb volt,  a bevételei  elsősorban állami / 
önkormányzati  forrásból  származtak,  így  2011.  január  01.  időponttól  ránk  is 
vonatkozik a megszüntetés kezdeményezésének kötelezettsége. 

A Közalapítvánnyal  az  ellátási  megállapodás  -  a  2010.  januári  képviselő-testületi 
döntés következtében - 2010. június 30. időpontig került meghosszabbításra, ezzel 
párhuzamosan  határozat  született  arról  is,  hogy  a  bölcsődét  2010.  július  01. 
időponttól  költségvetési  szervként,  a  Játékvár  Óvodával  közös  igazgatású 
intézménykén  kell  működtetni.  Miután  a  bölcsődei  feladatellátás  -  a  kistérségi 
települések  jóváhagyását  követően  –  belekerült  a  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodásába, az intézmény Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde (rövidítve SZEOB) névvel,  2010.  július 01.  időponttól  4  községi 
tagóvodával  és  egy  bölcsődei  intézményegységgel  működik. A  Tótágas 
Közalapítvány a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatta az alkalmazottait. 2010. 
július  01.  időponttól  a  SZEOB  és  az  Elamen  Zrt. a  Közalapítvány  valamennyi 
dolgozóját átvette.

A 2010.  februári  előterjesztésben  már  szó  esett  arról,  hogy Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete -  mint  a Tótágas Közalapítvány alapítója - 
kérelmezi  a  Vas  Megyei  Bíróságtól  a  Tótágas  Közalapítvány  2010.  június  30. 
időponttal történő megszüntetését. Bár az átszervezett intézmény 2010. július 01. 
időponttól  megkezdte  a  működését,  a  Közalapítvány  nem  került 
megszüntetésre,  tekintettel  arra, hogy a működés teljes lezárása, esetleges még 
fennálló  tartozások  és  elszámolások  rendezése  szükséges  lehet  a  következő 
hónapokban.  Bár  nem  jelentős  összegről  van  szó,  gondoltunk  a  Közalapítvány 
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számára  felajánlott  személyi  jövedelemadók  1%-ának  esetleges  „fogadására”  is. 
(Sajnos az APEH 2010. augusztusban megküldött állásfoglalása alapján a Tótágas 
Közalapítvány idén már nem volt jogosult erre az összegre.) 

Mindenesetre  a  fenti  meggondolások  és  indokok  alapján  javasoljuk,  hogy  a 
Közalapítvány 2010. december 31. időponttal kerüljön megszüntetésre.  

A  Tótágas  Közalapítvány  állami  normatíva  elszámolása  (2010.06.30.)  az 
Államkincstár felé időközben megtörtént, a kis-és nagy értékű tárgyi eszközei 
bevételezésre  kerültek  a  SZEOB  bölcsődei  intézményegységéhez.  A 
Közalapítvány részére kiadott működési engedély módosításra került – 2010. 
július  01.  időponttól  a  bölcsődei  szolgáltatást  nyújtó  intézmény  a 
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  intézmény, 
fenntartója a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás.

A Tótágas Közalapítvány még meglévő vagyonát, amely vagyon megegyezik a 
bankszámláján lévő összeggel  (az ÁFA befizetés után ez hozzávetőlegesen 
300  ezer  Ft  körüli  összeg),  a  megszüntetést  követően  a  bölcsődei 
feladatellátásra fordítandó.

A közalapítványok területét 2006. augusztus 24. előtt a Ptk. 74/G§-a szabályozta. 
Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény (Át.) hatályon kívül helyezte 
a Ptk. közalapítványokra vonatkozó 74/G.§-át.  Az Át. 1.§ (4) bekezdése alapján a 
közalapítványt a bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító 
ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon 
vagy más szervezeti  keretben hatékonyabban megvalósítható. A fenti jogszabály 
(5) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a közalapítvány megszűnése esetén az 
alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát - a hitelezők kielégítése után - a 
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot 
megfelelően tájékoztatni. 

A közalapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A törlésre megfelelően 
alkalmazni kell az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat, tehát 
a közalapítvány bírósági nyilvántartásban való törléséről – az alapító által benyújtott 
kérelem  alapján  -  a  közalapítvány  székhelye  szerint  illetékes  megyei  bíróság 
határoz, nemperes eljárás keretei között. A fentiek alapján a Tótágas Közalapítvány 
megszüntetését és ezzel a nyilvántartásból való törlését a Vas Megyei Bíróságnál 
kell  kezdeményeznie  az  alapítónak,  vagyis  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának. A kuratórium elnöke és tagjai a bíróság jogerős megszüntető 
végzéséig  viselik  a  tisztségüket  és  látják  el  feladataikat.  Az  alapítványok 
nyilvántartásának  ügyviteli  szabályairól  szóló  12/1990.  (VI.  13.)  IM  rendelet 
tartalmazza a megszüntetéssel kapcsolatos konkrét, adminisztratív teendőket. 
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Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  az előterjesztést  megtárgyalni,  a  tárgyban dönteni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  -  mint  a  Tótágas 
Közalapítvány alapítója – a 42/2010. számú határozatának 1.1.) pontját és 1.2.) 
pontját  hatályon  kívül  helyezi  azzal,  hogy  a  Tótágas  Közalapítvány 
megszüntetése kapcsán az alábbiakról rendelkezik: 

1.1.) A Képviselő-testület a 2006. évi LXV. tv. 1. § (3) bekezdése alapján kéri a 
Vas Megyei Bíróságtól a 32/2002. sorszám alatt nyilvántartásba vett Tótágas 
Közalapítvány (9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 16. 2010. december 31. 
nappal történő megszüntetését.
1.2.)  A Képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy:  

• a  határozat  1.1.)  pontjában  foglaltakra  tekintettel  új 
kötelezettségeket  a  Közalapítvány  nevében  ne  vállaljon,  a 
folyamatban lévő ügyeket  rendezze,  a még fennálló  jogviszonyok 
megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,

 készítse  el  a  Közalapítvány  pénzügyi  és  szakmai  záró-
beszámolóját.

1.3.)  A Képviselő-testület  a  Tótágas  Közalapítvány  fennmaradó  vagyonát  a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde közös igazgatású 
intézmény keretén belül  működő bölcsődei intézményegység részére adja át 
azzal, hogy az intézmény köteles az átadott vagyont a megszűnt közalapítvány 
alapító okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani. 

Határidő: azonnal, a megszüntetésre: 2010. december 31.
Felelős:   Huszár Gábor polgármester
               Jakabné Palkó Edina irodavezető
               Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. november 08. 

                                                                                                             Huszár Gábor
                                                                                                              polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. november 24.-i ülésére

Tárgy: Közbeszerzések ellenőrzése 2009.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi ellenőrzési terve 
alapján  a  belső  ellenőrzés  a  Közbeszerzések,  valamint  a  közbeszerzési  eljárások 
ellenőrzése  Szentgotthárdon  című  vizsgálatot  lefolytatta.  Az  ellenőrzés  célja  volt,  hogy 
átfogó  képet  kapjunk  az  önkormányzat  által  lefolytatott  közbeszerzések  szabályosságáról, 
valamint  jogszerűségéről.  Az  ellenőrzést  az  általános  szabályok  ellenőrzésén  kívül  egy 
kiválasztott közbeszerzés mentén vizsgálta az ellenőrzés. 
Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt, komolyabb hiányosságot nem tapasztalt. 

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Közbeszerzések, valamint a 
közbeszerzési  eljárások ellenőrzése  Szentgotthárdon elnevezésű  Belső ellenőri  jelentést 
megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

Határidő:  a közlésre azonnal.
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2010 november 16.

                                                                                                                   Dr.Dancsecs Zsolt
                                                                                                                          jegyző

A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése 
Szentgotthárdon

A közbeszerzések ellenőrzését általánosságban is és konkrétan egy 2009. évi közbeszerzés 
alapján  is  vizsgálta  a  Belső  Ellenőrzés.  A vizsgált  közbeszerzés   „A St.Gotthard  Spa  & 
Wellness fürdő szabadtéri fejlesztése során marketing tevékenység ellátása” volt.

A közbeszerzések ellenőrzése általánosságban
A közbeszerzési törvény előírja a közbeszerzési éves beszámolót, a közbeszerzési éves tervet, 
melyet az önkormányzat minden évben elkészíttetett. Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálat 
során minden esetben a jogszabályoknak megfelelően alakult a közbeszerzés.
1, A közbeszerzési terv
A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX tv. 5.§ (1) bekezdése kimondja: „a bekezdésben 
meghatározott  ajánlatkérők  a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  április  15.  napjáig  éves  
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv  
nyilvános” 
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  előírásoknak  minden  esetben  megfelel.  Az 
Önkormányzat minden évben elkészíti az ellenőrzési tervet, és azt minden esetben legkésőbb 
a tárgyév április 15-ig elfogadja. A közbeszerzési tervet a közbeszerzési bizottság is elfogadta. 
A Képviselő  –  testület  a  61/2009.  sz.  Képviselő  –  testületi  határozatával  fogadta  el  a 
közbeszerzési tervet.
Az 5.§ (2) szerint: „A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az 
ajánlatkérőnek  a  honlapján,  ha  nem  rendelkezik  honlappal  a  Közbeszerzések  Tanácsa  
honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt  
munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő a 
közbeszerzési  tervet,  valamint  annak módosítását  -  a  kötelező  közzétételét  követően  -  a  
helyben szokásos  módon is  közzéteheti.  A közbeszerzési  tervnek  a  honlapon a  tárgyévet  
követő évre vonatkozó közbeszerzési  terv honlapon történő közzétételéig kell  elérhetőnek 
lennie.”

Az önkormányzat a közbeszerzési törvény ezen jogszabályának is mindenben megfelel. A 
város  hivatalos  honlapján  az  önkormányzat  bárki  számára  elérhetővé  tette  az  éves 
közbeszerzési terveket! (www.szentgotthard.hu)

Az  5§  (4)  szerint:  „A  közbeszerzési  terv  nem  vonja  maga  után  az  abban  megadott  
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a  
közbeszerzési  tervben  nem  szereplő  közbeszerzésre  vagy  a  tervben  foglaltakhoz  képest  
módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható 
okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a  
közbeszerzési  tervet  módosítani  kell  az  ilyen  igény  vagy  egyéb  változás  felmerülésekor,  
megadva a módosítás indokát is”

2, A felelőségi rend a közbeszerzéssel kapcsolatban

A közbeszerzések egy jogintézménye az ajánlatkérői oldalon megalkotandó felelőségi rend 
A  felelőségi  rendet  az  ajánlatkérőknek  el  kell  készíteni,  és  a  közbeszerzési  eljárás 
megindításával egyidejűleg annak rendelkezésre kell állnia. Ebben meg kell jelölni azokat a 
szerveket,  vagy  természetes  személyeket,  akik  felelősek  az  adott  közbeszerzési  eljárás 
lefolytatásáért, annak során hozott bármely döntésért. 
A közbeszerzési eljárás döntések folyamata, így minden egyes döntésért, vagy szervezet, 
vagy személy a felelős.

Felelőségi rend:

- Közbeszerzési eljárás előkészítése
- Lefolytatása
- Belső ellenőrzések rendje
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- Ajánlatkérő nevében eljáró, eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek köre
- Közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendje

A felelőségi rendet az Önkormányzat elkészítette 2007.szeptember 26.-án a Szabályzat a 
közbeszerzésekről és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá nem 
tartozó  beszerzésekről  című  szabályzatában.  Ezt  2009.  március  25.-én  módosították  (A 
képviselő – testület a 60/2009. sz. határozatával hagyta jóvá). A szabályzat teljes körűen 
tartalmazza  a  közbeszerzésekkel  kapcsolatos  feladatokat,  valamint  az  általános 
rendelkezéseket. A szabályzat első részében a közbeszerzés hatálya alá tartozó, a második 
részben a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szól. A szabályzat 
mellékletekben tartalmazza a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratmintákat. 

3.) A közbeszerzési eljárások folyamatainak ellenőrzése

A szabályzat foglalkozik a közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének a felelősi rendjével. A 
szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre útján biztosítja az ellenőrzést. A 
szabályzat szerint a belső ellenőr a kockázatkezeléssel alátámasztott éves belső ellenőrzési 
terv alapján biztosítja. A belső ellenőrzés minden esetben megkapja a közbeszerzés során 
keletkezett összes dokumentumot, és feljegyzést. 
A jövőben az ellenőrzések lefolytatására szempontjából jó lenne,  ha nem a közbeszerzés  
tárgyéve után történne az ellenőrzés, hanem a közbeszerzések menete közben. 

A  jelenlegi  ellenőrzés  során  a  szabályzat  első  részével  foglalkoztunk.  Az  általános 
rendelkezések pontos, és egyértelműen tartalmazza az összes feladatot, amelyet a 2003. évi 
CXXIX törvény előír.  Az  általános  rendelkezések  után  a  szabályzat  tartalmazza  a  helyi 
szabályokat. 

A további  pontokban  az  ajánlatkérő,  a  bírálóbizottság,  az  ajánlati  felhívás,  az  ajánlatok 
benyújtásáról és nyilvántartásba vételéről, az ajánlatok bontásáról, az ajánlatok elbírálásának 
szakmai előkészítéséről, az elbírálásról, az eredményhirdetésről, valamint a dokumentálás 
szabályaival foglalkozik részletesen a szabályzat.

A konkrét közbeszerzés ellenőrzése

1.)  Az ajánlati illetve a részvételi  felhívások formai megfelelése,  és további intézkedések 
ellenőrzése

Az ellenőrzött közbeszerzés (A St.Gotthard Spa & Wellnes fürdő szabadtéri fejlesztése során 
marketing tevékenység ellátása) ajánlati, illetve részvételi felhívása tartalmilag megfelel a 
hirdetményi  mintáknak.  A közbeszerzést  a  Deák Ügyvédi  Iroda  (7100,  Szekszárd,  Jókai 
u.22. fszt. 1-2) bonyolította le. Így a közbeszerzésben az ajánlatkérő a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata, míg a képviselő a Deák Ügyvédi Iroda. Az ajánlatkérő a feladás napját 
igazolni  tudja  (OTP  terminálon  keresztül  történt  utalással.  2009.10.12.,  a  hirdetés 
feladásának dátuma: 2009.10.09.) Az ajánlatkérő 2009.10.20.-án utalta át a Közbeszerzések 
Tanácsa számára a 200.000 Ft-os szerkesztési díjat (amellyel egyben igazolja, hogy a Tanács 
számára megküldte a közbeszerzés pályázati felhívását.). Összesen 20 oldal terjedelemben 
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tette  közzé  az  ajánlatkérési  dokumentációt  (10.000  Ft/oldal).  A  közzététel  dátuma 
2009.10.09.

A  törvényben  előírt  minimális  ajánlattételi  határidő  (Az  ajánlati  felhívást  tartalmazó 
hirdetmény  feladásának  napjától  számított  ötvenkét  napnál  rövidebb  időtartamban.  
Amennyiben  előzetes  összesítési  tájékoztatót  tartalmazó  hirdetményt  adott  fel,  és  ez  
tartalmazza  az  adatokat,  úgy  az  ajánlati  felhívást  tartalmazó  hirdetmény  feladásának 
napjától  számított  minimum  harminchat  nap  az  ajánlattételi  határidő.  Az  ajánlattételi  
időpont sürgős esetben 22 napra rövidíthető, amennyiben a hirdetményt elektronikus úton 
adják fel. Az ötvenkét nap, valamint a harminchat nap hét nappal rövidíthető, amennyiben  
az  ajánlati  felhívást  tartalmazó  hirdetményt  elektronikus  úton,  külön  jogszabályban 
meghatározott módon adja fel az ajánlatkérő. Ezt további öt nappal lehet rövidíteni, feltéve,  
hogy az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül  
elektronikus  úton  az  ajánlattevők  számára  hozzáférhetővé  teszi  az  ajánlati  felhívást  
tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a hozzáférés  
adatait.) jelen  közbeszerzési  pályázatnál  a  ajánlattételi/részvételi  jelentkezési  határidő: 
2009.11.10. 
A közbeszerzési  értesítő  szerkesztőbizottsága  az  ajánlattevő  hirdetmény  válaszlevelében 
kisebb  módosításokat  javasolt,  így  a  hirdetményben  megadott  határidőket/időpontokat  a 
hirdetmény  ismételt  feladásának  napjára  tekintettel  kérte  aktualizálni.  Az  ajánlattételi 
hiánypótlás  2009.  október  20.-én  történt  meg,  így  a  feladási  határidő  2009.10.20-ra 
módosult. A jelentkezési határidő: 2009.11.16-ra módosult.

A közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bontása 2009. november 16. 14.00-
kor került lefolytatásra Szekszárdon a képviselő központjában (7100, Szekszárd, Jókai u.22. 
fszt.  2.).  A  bontásról  jegyzőkönyv  készült,  melyet  a  csatolt  jelenléti  ívvel  együtt 
dokumentálta.  A jegyzőkönyvet  az  ajánlattevőknek  2009.  november  17.-én  megküldésre 
került (Telefax üzenettel). A jogszabály 80§ (4) előírás szerint: „Az ajánlatok felbontásáról  
és  ismertetéséről  az  ajánlatkérőnek  jegyzőkönyvet  kell  készítenie,  amelyet  a  bontástól  
számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.”

A hiánypótlás is minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A törvény 
83§ (1) előírja, hogy minden ajánlattevőnek köteles biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. 
Jelen közbeszerzés tárgyában erre nem volt szükség, mivel a közbeszerzésre egy vállalkozás 
adta be az ajánlatát. Az ajánlat érvényes volt, nem követelt hiánypótlást. 

A Bíráló Bizottság ülésén (2009. november 30. 08.00 órákkor) a közbeszerzés tekintetében 
eredményt hirdettek. Az eljárás a jogszabályoknak megfelelően történt. A nyertes pályázó az 
egyetlen  érvényes,  és  alkalmas  ajánlatot  benyújtó  ajánlattevő  lett.  A  Bíráló  bizottság 
elkészítette a szakvéleményét is, valamint a bírálati lap is szerepel a jegyzőkönyvben. 

A vizsgálat során megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárás minden esetben a jogszabályi 
előírások szerint történt, és a nyertes kiválasztása mindenben megfelelt a törvényben leírt 
feltételeknek.

A nyertes ajánlattevő:

Virtuart Kreatív Stúdió Kft. (9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 29/B.)
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Az ellenszolgáltatás összege:
Nettó megbízási díj: 11.800.000 Ft
Áfa (25%):   2.950.000 Ft
Bruttó megbízási díj: 14.750.000 Ft

2, A közbeszerzési eljárások folyamatainak dokumentálása

A közbeszerzési  törvény  7§  (1)  szerint:  „Az  ajánlatkérő  minden  egyes  közbeszerzési  
eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően -  
írásban köteles dokumentálni.”
Az  ellenőrzés  során  megállapítást  nyert,  hogy  a  közbeszerzés  minden  egyes  része 
megfelelően dokumentálva van, és ezek a dokumentumok egy helyen meg is találhatók, az 
előkészítéstől  egészen  a  teljesítésig  terjedően  (amely  jelenleg  is  folyamatban  van).  A 
dokumentációt a közbeszerzés képviselője készítette el.
7§  (2)  szerint:  „A  közbeszerzési  eljárás  előkészítésével,  lefolytatásával  és  a  szerződés  
teljesítésével  kapcsolatban  keletkezett  összes  iratot  a  közbeszerzési  eljárás  lezárulásától  
[98. § (4) bekezdése], illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha 
a  közbeszerzéssel  kapcsolatban  jogorvoslati  eljárás  indult,  az  iratokat  annak  jogerős  
befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.”
A  jogszabály  ezen  előírásai  minden  esetben  teljesülnek  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatánál.

7§ (3) szerint: „Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző  
vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni.”

A jövőben is fontos feladat lesz, amely ellenőrizhetővé és átláthatóvá teszi a folyamatokat, 
és egyben könnyíti ugyancsak a belső vizsgálatok eredményes lefolytatását. A hivatalnak 
minden évben statisztikai összegzést kell készíteni. Az ajánlatkérőnek külön jogszabályban 
meghatározott  tartalommal kell  elkészíteni,  melyet legkésőbb a tárgyévet  követő máj.31. 
napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések Tanácsának.

3.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  „St.  Gotthard  Spa  &  Wellness  fürdő 
szabadtéri fejlesztése során marketing tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárásának menete.

A közbeszerzés tárgya: Szolgáltatás

Szolgáltatás  értéke: A  közbeszerzés  becsült  értékének  meghatározása  a  közbeszerzési 
igények  felmérését  követően  történik  az  általános  forgalmi  adó  nélkül  meghatározott 
legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás alapján. Jelen esetben a szolgáltatás értéke nem 
volt könnyen meghatározható. Az ajánlattételi dokumentációban a beszerzés becsült értéke 
nettó  8.000.000  forint  volt.  Az  ajánlattételben  fel  lett  sorolva,  hogy  milyen 
ellenszolgáltatásokat vár el az ajánlatkérő. 

A konkrét közbeszerzés tárgya: St. Gotthard Spa & Wellness fürdő szabadtéri fejlesztése 
során marketing tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében
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A beszerzés becsült értéke: nettó 11.800.000 Ft

A választott  közbeszerzési  eljárás: Tárgyalás  nélküli,  általános  egyszerű  közbeszerzési 
eljárás.
Nemzeti  értékhatár  alatti  értékű  közbeszerzések  eljárási  rendben,  ajánlattételi  felhívás 
közzétételével indított  egyszerű közbeszerzési  eljárás,  mivel a beszerzés becsült  értéke – 
szolgáltatásról lévén szó – eléri a 8.000.000 Ft-ot, és nem éri el a 30.000.000 Ft nemzeti 
közbeszerzési értékhatárt.

Az ajánlattételi felhívás feladása:  Az ajánlatkérő az ajánlatát a Közbeszerzések Tanácsa 
számára megküldte, azt megjelentette, melynek költsége 200.000 Ft volt. (Mivel a beszerzés 
becsült  értéke  elérte  az  értékhatárt,  ezért  az  ajánlattételi  felhívást  hirdetmény útján  meg 
kellett jelentetni.) A hirdetmény feladásának dátuma: 2009.10.11.

A határidők, adatok:  Ajánlattételi  határidő: 2009.11.16,  08.00 óra. A dokumentáció ára 
40.000 Ft+Áfa. A dokumentáció beszerzésének határideje: 2009.11.16. Az eredményhirdetés 
időpontja: 2009.12.07.

Jelentkezők:  A  dokumentációt  egy  jelentkező  fizette  ki  (Virtuart  Kreatív  Stúdió, 
Szentgotthárd). Összesen 50.000 Ft-ot fizettek az Önkormányzat számára.

Ajánlattevők: Az ajánlati felhívásra csak egy cég küldte el az ajánlatát. 

Ajánlatok  értékelése,  bontás,  hiánypótlás:  Az  ajánlatok  beérkezés  után  az  ajánlatok 
bontása 2009.11.16.-án 08.00-kor volt. (A jegyzőkönyv mellékletét képezte a jelenléti ív. -> 
Hiánypótlásra egy pályázó sem lett felszólítva. 

Bírálat:  A beérkezett  pályázatokat a bíráló bizottság ülésén 2009.12.04-én értékelték,  és 
hirdették ki győztesnek az egyetlen érvényes pályázatot (Virtuart Kreatív Stúdió). Az ülésen 
elkészült a bírálati lap, a bírálati szempontok számítási módja az előírásoknak megfelelően 
történt.  A  bíráló  bizottság  szakvéleménye  is  megszületett.  A  közbeszerzési  bizottság 
jegyzőkönyve elkészült 2009.dec. 04.-én. A Kb határozatban erősítette meg a nyertes nevét. 
(A határozatot egyhangúlag fogadták el, a határozat száma: K/7-1/2009.(XII.4.) 

Szerződés: A megbízási szerződést 2009.12.17-én írták alá a felek.

4.) Teljesítés vizsgálata a „St Gotthard Spa & Wellness fürdő szabadtéri fejlesztése során  
marketing  tevékenység  ellátása”  során  a  közbeszerzési  eljárásban  kiválasztott  
ajánlattevőnél

A teljesítések során összesen 14.747.000 Ft-ot  költött  a  megbízott  cég (Virtuart  Kreatív 
Stúdió) ténylegesen reklám és marketingcélokra. A szerződés összege 14.750.000 Ft volt. A 
tényleges kiadványokat, valamint reklámlehetőségeket a mellékletek tartalmazzák. 
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Az ellenőrzés  során megvizsgáltam a  teljesítésről  szóló számlákat,  valamint  a  teljesítést 
igazoló dokumentumokat. A számlát a megbízott minden esetben kiállította a megbízó felé, 
és  a  teljesítés  igazolás  is  megvolt  minden  olyan  esetben,  amelynél  a  szerződésben  ezt 
rögzítették.

Fontos megjegyezni, hogy vannak olyan tételek, amelyek esetében a számlák nem voltak 
teljesek.  Ezek  újság-,  rádió  megjelenések,  valamint  kiállításokon  való  részvétel.  Ezen 
számlák  esetében  fontos  megjegyezni,  hogy  a  számla  egy  összegű,  és  nem tartalmazza 
részletesen  a  vásárolt  szolgáltatás  árát,  valamint  azt,  hogy  a  megbízottnak  ezen  felül 
mekkora  költségei  voltak.  Az  ellenőrzés  során  kértem  a  megbízottat,  hogy  az  eredeti 
számlákat  nyújtsák  be,  azonban  ők  ezt  nem tették  meg.  Az  ellenőrzés  a  szerződés  VI. 
részének első pontjában leírt rendelkezés alapján kérte be a számlákat. „A megbízó jogosult  
a megbízott tevékenységét folyamatosan ellenőrizni.” 
Azonban, meg kell említeni, hogy a cég, és a város közt kötött szerződés nem tartalmazza 
azt, hogy a cégnek részletes számlát kellene adnia. Ezáltal, a nyertes cég nem kötelezhető 
arra, hogy benyújtsa azokat a számlákat, amelyeket az ellenőrzés kifogásolt. A szerződést a 
közbeszerzést lebonyolító Deák Ügyvédi Iroda írta meg.

A kérdéses számlák:
- Turizmus Panoráma megjelenés
- Spa & Wellnes 2010 kiállítás
- Grazer Messe
- Info Messe Oberwart
- Rádió Szombathely
- Főszezon kiállítás
- Tudakozó plusz éves szerződés
- Gotthárdi Körkép megjelenés
- Der Grazer és Woche Bildspot megjelenés
- Krone Hit rádió
- Pannon Lapok Társasága keretszerződés
- Itthon – Otthon éves keretszerződés

A jövőben mindenképpen célszerű a  szerződéseket  úgy megkötni,  hogy a  megbízottakat 
minden esetben részletes számlára kötelezni.

Összegző jelentés

A közbeszerzések  ellenőrzése  során  a  közbeszerzések  folyamatát  egy  már  lebonyolított 
közbeszerzésen  keresztül  vizsgáltam.  (A St.Gotthard  Spa  &  Wellness  fürdő  szabadtéri 
fejlesztése során marketing tevékenység ellátása.) 
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A közbeszerzés menete minden esetben a törvényi előírásoknak, valamint az Önkormányzat 
szabályzatában  foglaltaknak  megfelelően  ment  végbe.  A közbeszerzés  minden  esetben 
megfelelt a jogszabályi követelményeknek.

Az ellenőrzés során hiányosságot nem találtam. Ugyanakkor tapasztalható volt olyan hibás 
gyakorlat, hogy  több esetben is olyan számlák lettek benyújtva, amelyek nem tartalmazták 
részletesen azokat a feladatokat, amelyeket a nyertes cég a számlán feltüntetett. Ennek oka, 
hogy  a  közbeszerzés  lefolytatása  után  olyan  megállapodást  írt  alá  az  Önkormányzat  a 
nyertes céggel, amely erre a céget nem kötelezi.

A közbeszerzést  nem az  önkormányzat  bonyolította  le,  hanem egy ügyvédi  iroda (Deák 
ügyvédi iroda). Az ügyvédi irodát 2008.08.05.-én jegyezték be a névjegyzékbe. A bejegyzés 
érvényessége  2011.08.05.   A jogszabályban  meghatározott  kritériumoknak  megfelelt  az 
ügyvédi iroda.

A  közbeszerzéssel  kapcsolatosan  meg  kell  jegyezni,  hogy  a  Gotthard-therm  Kft.  is 
indulhatott volna a közbeszerzésen, mivel a fürdő külön marketingeseket is foglalkoztat. Az 
elmúlt évek ellenőrzései során még azt tapasztaltam, hogy azon feladatokat, amelyeket most 
egy  külsős  cégre  bíztak,  mind  a  Gotthárd-Therm  kft  végezte.  Az  Önkormányzat 
közbeszerzési  szabályzata  engedi,  hogy  100%-ban  Önkormányzati  cég  is  induljon  a 
közbeszerzésen.

Javaslatok:

- a  jövőben  a  közbeszerzések  győztesével  olyan  szerződést  kell  kötni,  amiben 
kötelezni lehet őket a részletes számlák beadására

- A közbeszerzések ellenőrzését nem utólag,  hanem mindig a közbeszerzési  eljárás 
folyamatában kell ellenőrizni a jövőben.

Doncsecz Gábor
      Belső ellenőr
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24.-i ülésére

Tárgy: Sporttámogatások ellenőrzése Szentgotthárdon

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város  és  Térsége Többcélú  Kistérségi  Társulás  2010.  évi  ellenőrzési  terve 
alapján a belső ellenőrzés a Sporttámogatások ellenőrzése Szentgotthárdon című vizsgálatot 
lefolytatta.  Az  ellenőrzés  célja  volt,  hogy  átfogó  képet  kapjunk  az  önkormányzat  által  a 
sportegyesületek  számára  nyújtott  támogatások  felhasználásáról,  valamint  a  támogatások 
mértékéről.  További  cél  volt,  hogy  az  egyesületek  gazdálkodásáról  részletesebb  képet 

kapjunk.  Az  önkormányzat  a  költségvetéséből  összesen  2.600.000  Ft-ot  fordít  a 
versenysportra, a következő felosztásban:

SZVSE labdarúgó szakosztály: 1.200.000 Ft/év

SZVSE teke szakosztály:    200.000 Ft/év

SZVSE futó szakosztály:    100.000 Ft/év

Szentgotthárd K.K.: 1.100.000 Ft/év

500.000 Ft-ot utal át a Diáksport egyesület számára, a polgármesteri keretből illetve 
bizottsági  keretből  is  több  esetben  támogatta  a  sportegyesületeket.  Összesen  a 
sportra  adott  éves  támogatás   3.300.000  Ft,  ami  az  önkormányzat  működési 
kiadásainak 0,19%-a. Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt,  jelentős 
hiányosságot nem tapasztalt. 

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sporttámogatások ellenőrzése 
Szentgotthárdon  elnevezésű  belsőellenőrzési  jelentést  megismerte,  az  abban  leírtakat 
elfogadja. 
Határidő:  a közlésre azonnal.
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2010 november 16.
                                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                               Jegyző 
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Belső ellenőrzési jelentés a Szentgotthárd Város Önkormányzata által adott 
sporttámogatások felhasználásáról 

SZVSE

1. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése,és ennek  
kapcsán a szervezet gazdálkodásának szabályozottsága.

Az Önkormányzat  minden  évben  támogatta  a  város  sportegyesületének  szakosztályait.  A 
vizsgálat  2009. évre és a 2010. évben vizsgálta a támogatásokat. A 2009. évben összesen 
1.500.000 Ft-ot osztott szét a városi sportegyesület esetében. A megoszlás a következőképpen 
alakult:
Labdarúgó szakosztály: 1.200.000 Ft (Két részletben elutalva)
Teke szakosztály:   200.000 Ft  (Két részletben kiutalva)
Futó szakosztály:   100.000 Ft
A 2010. évben szintén ezen összegeket kapták meg a szakosztályok, hasonló elosztásba. A 
támogatás  egy  év  alatt  nem  változott.  A  Szentgotthárd  Város  Sportegyesületének 
szakosztályai jelenleg a következő bajnokságokban szerepelnek:
 Labdarugó szakosztály: Megyei I. osztályú bajnokság
Teke szakosztály: NB II., valamint a Megyei bajnokságban is indul csapat
Futó szakosztály: Nincsenek osztályok, több versenyen is indulnak.
Az ellenőrzés során vizsgáltuk az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználását. A 
SZVSE  esetében  a  szakosztályokat  minden  esetben  külön  vettem.  Az  ellenőrzés  során 
minden szakosztályt külön közlök
Labdarúgó szakosztály:
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Az adatokból,  és  a diagramból  jól  látható,  hogy az elmúlt  három félévben a  támogatások 
nagyrészt ugyan úgy oszlottak meg a költség nemek között.  Fontos megjegyezni, hogy az 
szakosztályra a legnagyobb terhet a Vas Megyei Labdarúgó szövetség rója ki.  A legnagyobb 
tételt  továbbra  is  a  VLSZ  számára  kötelezően  befizetendő  nevezési  díj,  és  a 
versenyengedélyek kiadásának költsége teszi ki.  Majd ezt követi a versenybírói költségek, 
amelyeket a meccseket vezető bíróknak fizet ki az egyesület. 2009. évben a számlák összesen 
1.211.297 Ft-ot  tettek ki,  míg 2010.  év I.  félévében 602.748 Ft volt.  2009. évben csak a 
szövetség és a szövetség által küldött bírók felé a támogatás 49,46%-át (593.611 Ft) tette ki, 
míg 2010. évben ez az arány tovább nőt, egészen 61,59% -ig (369.573 Ft).
Összességében  a  kapott  támogatással  a  sportegyesület  el  tudott  számolni  a  támogatási 
szerződésben megjelölt feltételek mellett. Meg kell említeni, hogy a támogatási szerződésben 
rögzített időpontokat az első fél éves támogatások esetében nem tudta tartani. Az ellenőrzés a 
számlák esetében hiányosságokat nem tapasztalt, az elszámoláshoz leadott számlák minden 
esetben az előírásoknak megfelelőek voltak.
Fontos megjegyezni, hogy a 2010. évi II. féléves támogatást az Önkormányzat nem utalta át 
az egyesület labdarúgó szakosztály számára. Ezzel a szakosztály igen nehéz helyzetbe hozta. 
A szakosztály a támogatási  szerződésben rögzített  feltételeknek minden esetben megfelelt. 
Igaz az 1.) pontban foglalt határidőt az első féléves támogatás esetében nem tudta tartani. A 
szakosztály éves költségvetése közel 4.000.000 Ft.

1. A pénztárkönyvek és a bizonylatok ellenőrzése, kizárólag az önkormányzattól kapott  
támogatások vonatkozásában.

A  SZVSE  Labdarúgó  szakosztályának  a  könyvelését  egy  könyvelő  cég  végzi,  és  a 
pénztárkönyv minden esetben vezetve volt, é s szabályosan. A könyvelőiroda az Il-Clau iroda.

2. A megkötött támogatási szerződés és az abban leírtak megvalósulásának vizsgálata. 

Az Önkormányzat  megkötötte  mind  2009.  évben,  mind  pedig  2010.  évben  a  támogatási 
szerződést.  A szakosztály  az  elszámolási  dátumok  betartását  az  első  félévben  nem  tudta 
tartani, minden más vállalt kötelezettségnek eleget tett. Az Önkormányzat a vállalásait 2010. 
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év II. félévében nem tudta eddig tartani, és a szerződésben rögzített 600.000 Ft-ot támogatást 
nem utalta át a szakosztály számára.

3. A kapott támogatással való elszámolás.

A támogatással a szakosztály elszámolt, abban hiányosságok nem voltak.

Teke szakosztály:
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Az adatokból,  és  a diagramból  jól  látható,  hogy az elmúlt  három félévben a  támogatások 
nagyrészt  ugyan úgy oszlottak meg a költség nemek között.  A tekeszakosztály számára a 
nevezési díjak tették ki az első féléves elszámolás legnagyobb részét. Mind az NB II., mind a 
megyei I. osztályú bajnokságba külön nevezési díjat kell fizetni. Az egyéb számlák esetében 
legtöbbször  ital  és  étel  számlákat  találunk,  mivel  az  NB  II.-es  bajnokságban  olyan 
távolságokat kell megtenniük a csapat tagjainak, amelyek akár egy egész napot is igénybe 
vehetnek.
Összességében  a  kapott  támogatással  a  sportszakosztály  el  tudott  számolni  a  támogatási 
szerződésben megjelölt feltételek mellett. Az ellenőrzés a számlák esetében hiányosságokat 
nem  tapasztalt,  az  elszámoláshoz  leadott  számlák  minden  esetben  az  előírásoknak 
megfelelőek voltak.

1. A pénztárkönyvek és a bizonylatok ellenőrzése, kizárólag az önkormányzattól kapott  
támogatások vonatkozásában.

A SZVSE teke szakosztályának a könyvelését egy könyvelő cég végzi, és a pénztárkönyv 
minden esetben vezetve volt, és szabályosan. A könyvelőiroda az Il-Clau iroda.

2. A megkötött támogatási szerződés és az abban leírtak megvalósulásának vizsgálata. 

Az Önkormányzat  megkötötte  mind  2009.  évben,  mind  pedig  2010.  évben  a  támogatási 
szerződést. A szakosztály az elszámolási dátumok betartását tartani tudta, minden más vállalt 
kötelezettségnek eleget tett. Az Önkormányzat a vállalásait 2010. év II. félévében nem tudta 
eddig tartani, és a szerződésben rögzített 100.000 Ft-ot támogatást nem utalta át a szakosztály 
számára.

3. A kapott támogatással való elszámolás.

A támogatással a szakosztály el tudott számolni, abban hiányosságok nem voltak.

Futó szakosztály:
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Az adatokból, és a diagramból jól látható, hogy 2009. évben a támogatást mire költötte a futó 
szakosztály. Az utazási költség egy dortmundi futóversenyen való részvételt fedezett, ahol a 
szakosztály  3  futója  vett  rész.  A nevezési  díj  15  atléta  nevezését  takarja  a  Feldbach-i 
futóversenyen. A támogatás mértéke ezekre volt elegendő. 
Összességében  a  kapott  támogatással  a  sportszakosztály  el  tudott  számolni  a  támogatási 
szerződésben megjelölt feltételek mellett. Az ellenőrzés a számlák esetében hiányosságokat 
nem  tapasztalt,  az  elszámoláshoz  leadott  számlák  minden  esetben  az  előírásoknak 
megfelelőek voltak.

1. A pénztárkönyvek és a bizonylatok ellenőrzése, kizárólag az önkormányzattól kapott  
támogatások vonatkozásában.

A SZVSE futó szakosztályának a könyvelését egy könyvelő cég végzi, és a pénztárkönyv 
minden esetben vezetve volt szabályosan. A könyvelőiroda az Il-Clau iroda.

2. A megkötött támogatási szerződés és az abban leírtak megvalósulásának vizsgálata. 

Az Önkormányzat  megkötötte  mind  2009.  évben,  mind  pedig  2010.  évben  a  támogatási 
szerződést. A szakosztály az elszámolási dátumok betartását tartani tudta, minden más vállalt 
kötelezettségnek eleget tett. A szakosztály a 2010. évi elszámolását még nem adta le, arra 
december 15.-ig van idejük.

3. A kapott támogatással való elszámolás.

A támogatással az egyesület elszámolt, abban hiányosságok nem voltak.
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Kézilabda:                             
Szentgotthárd K.K.:

1. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése,és ennek  
kapcsán a szervezet gazdálkodásának szabályozottsága.

Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben támogatta a város kézilabda klubját. A 
vizsgálat 2009. évre és a 2010. évben vizsgálta a támogatásokat. A 2009. évben 1.100.000 Ft, 
míg 2010. évben szintén 1.100.000 Ft támogatást nyújtott a csapatnak. A támogatást minden 
évben két részletben 550.000 Ft-os részletben osztották szét a csapatok között. A támogatás a 
két  év  közt  nem  csökkent.  A Szentgotthárd  K.K.  jelenleg  a  NB  II.  osztályú  kézilabda 
bajnokságban  szerepel. Ebben az osztályban kell a legmesszebbre utaznia az egyesületnek. 
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Az ellenőrzés során vizsgáltuk az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználását. A 
Szentgotthárd  K.K.  esetében  a  következőképpen  oszlottak  meg  a  kiadások,  valamint  az 
önkormányzat által kapott támogatások:

Az adatokból, és a diagramból jól látható, hogy az elmúlt két évben a támogatások nagyrészt 
ugyanúgy oszlottak meg a  költségnemek között.  A legnagyobb tételt  az  utazási  költségek 
teszik ki, amelyek a támogatás több mint fele félévente. Kivétel ez alól 2010. I. félév, amikor 
nem volt  utazási  költség.  Ekkor  az  egyéb  számlák  rész  370.165  Ft  volt,  amelyet  a  mez 
vásárlás,  és  feliratozás  növelt  meg (értéke:  222.520 Ft).  A versenybírói  költségek minden 
félévben hasonlóan alakultak. Nevezési díjat minden év II. félévében kell fizetnie a klubnak. 
A 2010. év II. félév számláival még nem számolt el a klub, határidő 2010. december 31.-ig 
tehetik meg.

Összességében  a  kapott  támogatással  a  sportegyesület  el  tudott  számolni  a  támogatási 
szerződésben megjelölt feltételek mellett. Meg kell említeni, hogy a támogatási szerződésben 
rögzített  időpontokat  a  klub  nem tudta  tartani  egy esetben  sem. Az ellenőrzés  a  számlák 
esetében hiányosságokat nem tapasztalt, az elszámoláshoz leadott számlák minden esetben az 
előírásoknak megfelelőek voltak.
Fontos megjegyezni, hogy a 2010. évi II. féléves támogatást az Önkormányzat nem utalta át 
teljesen az egyesület számára. A II. féléves támogatásból (550.000 Ft) mindössze 200.000 Ft-
ot utalt át az egyesület részére. Az Egyesület a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek 
minden esetben megfelelt. Igaz az 1.) pontban foglalt határidőket a támogatás esetében nem 
tudta tartani.

2. A pénztárkönyvek és a bizonylatok ellenőrzése, kizárólag az önkormányzattól kapott  
támogatások vonatkozásában.

A SZVSE futó szakosztályának a könyvelését egy könyvelő cég végzi, és a pénztárkönyv 
minden esetben vezetve volt szabályosan. A könyvelést Mesicsné Korpics Brigitta végzi.

3. A megkötött támogatási szerződés és az abban leírtak megvalósulásának vizsgálata. 
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Az Önkormányzat  megkötötte  mind  2009.  évben,  mind  pedig  2010.  évben  a  támogatási 
szerződést. Az egyesület az elszámolási dátumok betartását nem tudta tartani, minden más 
vállalt kötelezettségnek eleget tett. Az Önkormányzat a vállalásait 2010. év II. félévében nem 
tudta eddig tartani, és a szerződésben rögzített 550.000 Ft-ot támogatásból mindössze 200.000 
Ft-ot utalta át a klub számára.

4. A kapott támogatással való elszámolás.

A támogatással az egyesület elszámolt, abban hiányosságok nem voltak.

Egyéb támogatások 2010. évben:

A  város  2010.  évben  több  mást  támogatást  is  nyújtott  sportolók  számára,  valamint, 
sportegyesületek számára. 

2010.  október  28.-án  az  Önkormányzat  20.000  Ft-tal  támogatta  a  Skorpió  Kick-Boksz 
Sportegyesület 2 versenyzőjének világbajnoki szereplésének nevezési díját. A megállapodást 
aláírták, azzal még nem számoltak el. Az elszámolási határidő 2010. november 15.

2010.  július  14.-én  az  Önkormányzat  a  polgármesteri  keretből  46.000  Ft-tal  támogatta  a 
Borhotel-Szentgotthárdi  Kézilabda  Klubbot.  A  támogatást  a  kérelmező  a  Szekszárdon 
megtartandó  (2010.  augusztus  18-22.)  Nemzetközi  Kézilabda  Tornán  való  induláshoz 
igényelte. Az elszámolási időszak 2010. augusztus 31.-e. 2010. október 14.-én a támogatott 
kérelmezte,  hogy a  támogatást  a  2010.  szeptember  11-12  –én  Gleisdorfban  megrendezett 
utánpótlás tornára számolhassa el. (A Szekszárdon megrendezett utánpótlás tornán nem vett 
részt  az  egyesület,  ezért  kérte  az  elszámolást  más  versenyre  elszámolni.)  Ezt  az 
Önkormányzat engedélyezte. Az elszámolás megtörtént, a kapott támogatást az útiköltségre 
lett elszámolva. Az elszámolás teljes.

A  Kézilabda  klub  további  60.000  Forint  támogatást  kapott  a  polgármesteri  keretből 
(2010.07.07.-én, valamint 2010.07.14.-én). 20.000 Ft-ot kapott működési költség fedezésére, 
valamint 40.000 forintot szélvédőcserére.
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Az  Oktatási,  Kulturális,  idegenforgalmi  és  sport  bizottság  2010.  évben  a  következő 
támogatásokat utalta ki:

2010.04.06. SZVSE futószakosztály 40.000 Ft. (elszámolási időszak: 2010.11.30.)
2010.05.26. Borhotel –Szentgotthárd KK 20.000 Ft. (elszámolási időszak: 2010.11.30.)
2010.06.28. Sztg-i Kerkékpáros egyesület  6.900 Ft.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évben 500.000 Ft-ot adott a Diáksport számára. 
Az elszámolásra 2011.03.31.-ig van ideje a Diáksport egyesületnek.

Összegzés

Az  ellenőrzés  során  megállapítottam,  hogy  az  Önkormányzat  által  adott 
támogatásokkal  az  egyesületek  el  tudtak  számolni.  Kisebb  hiányosság,  hogy  az 
egyesületek  nem  minden  esetben  tartották  be  a  beszámolásra  megjelölt  dátumot, 
azonban ez a bajnokságok időpontjának is betudható. (Sok esetben nem érnek véget a 
bajnokságok a megadott időpontig.)

Az önkormányzat a költségvetéséből összesen 2.600.000 Ft-ot fordít a versenysportra, 
a következő felosztásban:

SZVSE labdarúgó szakosztály: 1.200.000 Ft/év

SZVSE teke szakosztály:    200.000 Ft/év
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SZVSE futó szakosztály:    100.000 Ft/év

Szentgotthárd K.K.: 1.100.000 Ft/év

További  500.000  Ft-ot  utal  át  a  Diák  sport  egyesület  számára,  valamint  a 
polgármesteri  keretből  is  több  esetben  támogatta  a  sportegyesületeket,  egyéni 
versenyezőket.  Összesen  a  sportra  3.300.000  Ft-ot  fordított  az  önkormányzat.  Az 
önkormányzat  2010.  évi  működési  kiadási  mérlegfőösszegének  tervezete 
1.747.804.000  Ft.  Ebből  látható,  hogy  sportra  az  önkormányzat  a  működési 
kiadásokból számolva 0,19%-ot fordít.

Szintén meg kell jegyezni, hogy a 2010. évi támogatások esetében az Önkormányzat 
még  nem  utalta  át  több  szakosztály  számára  a  támogatási  szerződésben  rögzített 
összeget.  Így  a  SZVSE  labdarúgó  szakosztályának  600.000  Ft,  a  Kézilabda  klub 
számára 250.000 Ft, míg a SZVSE teke szakosztály számára 100.000 Ft támogatást 
nem utalt ki az Önkormányzat. Sajnos minden érintett klub számára ez nagyon nehéz 
helyzetet teremtett.

Szentgotthárd 2010. november 10.

                                                                      Doncsecz Gábor s.k.

                                                                         Belső ellenőr
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A BURSA Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  elbírálásának  szabályairól 
szóló,  többször  módosított  40/2003.  (X.  30.)  ÖKT rendeletben  a  4.  §-ban  a  pályázatok 
elbírálásánál  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  valamint  az  Oktatási,  Kulturális,  
Idegenforgalmi és Sport Bizottság együttes ülése szerepel.

A 29/2010.(X.14.)  ÖKT r.  2.  §-a  alapján  az  érintett  bizottság  elnevezése  Önkormányzati 
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság, ezért módosítani szükséges a rendeletet. Továbbá 
értelemszerűen módosítani szükséges a rendeletben a „bizottságok„ elnevezést „bizottság” -ra
. 

A rendelet egyebekben változatlan marad.

Az elfogadásra javasolt rendeletmódosítást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Szentgotthárd, 2010. november 04.

Dr. Dancsecs Zsolt
           jegyző
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1. sz. melléklet

Szentgotthártd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ---/2010. (---) ÖKT 
rendelete

A BURSA Hungarica Felső oktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának 
szabályairól szóló 40/2003. (X. 30.) ÖKT 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 
a következők szerint rendelkezik

1.§

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának szabályairól szóló 
40/2003.  (X.  30.)  ÖKT  rendelet (továbbiakban  Rendelet) 4.§-a (A  pályázatokat  az 
Önkormányzat  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  az  Oktatási,  Kulturális,  
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  együttes  ülésen  bírálja  el.)  szövegrésze  a  következők 
szerint  módosul:
A  pályázatokat  az  Önkormányzat  Önkormányzati  Erőforrások  és  Külkapcsolatok 
Bizottsága bírálja el.

2.§

A Rendelet szövegében a Bizottságok elnevezés Bizottságra módosul.

3.§
Záró rendelkezések

(1)A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) A jelen rendeletmódosítás kihirdetése napján  lép hatályba.

  Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester                       jegyző

Kihirdetve:
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ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. november 24-i ülésére

Tárgy: a  helyi  környezetvédelem  szabályairól  szóló  22/2001.  (VI.  28.)  ÖKt.  rendelet 
módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzmények:
Szentgotthárd Város Önkormányzata erejéhez és lehetőségeihez mérten nagy gondot fordít a 
közterületek gondozására, a virágosításra, gyepesítésre, a zöldfelületek ápolására. A végzett 
munka  eredményességét  visszaigazolja,  hogy  pl.  „A virágos  Magyarországért”  országos 
versenyben minden évben elismerést kapunk. Gondozzuk a zöldterületeinket annak ellenére 
is,  hogy a  költségvetésben az anyagi  gondjaink jelentősek.  Igyekszünk minden lehetséges 
módon ehhez a feladathoz is városi erőket megmozgatni – a városrészeken például jelentős 
ebben a civil szervezetek szerepe is.
 
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-felügyelete  a közterületeken folyó 
tevékenysége keretében próbál érvényt szerezni a jogi előírásoknak. Ennek során ha szükségét 
látja  bírságot  is  kiszab.   Helyszíni  bírságolásra  jellemzően  egyes  közlekedésügyi 
szabálysértések (várakozni-, megállni tilos tábla hatályának megsértése) elkövetése, valamint 
egyes helyi önkormányzati rendeletek megsértése miatt kerül sor. 

Az  említettek  közül  az  egyik  leggyakoribb  elkövetési  forma,  amikor  a  szabálysértők 
gépjárműveikkel részben vagy egészben zöldterületen állnak meg. 

A jelenlegi jogi előírások:
Amennyiben a zöldterületet érintő szabálytalan várakozás vagy megállás a közúti közlekedés 
szabályairól  szóló  1/1975.  (II.  05.)  KPM-BM  együttes  rendelet  (KRESZ)  megsértését  is 
jelenti,  azt  az  egyes  szabálysértésekről  szóló  218/1999.  (XII.  28.)  Kormányrendelet  III. 
fejezete „A közlekedésrendészeti szabálysértések” cím alatt megfelelő módon szankcionálja. 

Ide vágó rendelkezés még a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (a továbbiakban: 
Sztv.) 157. § (3) bekezdése, amely tényállást fogalmaz meg többek között a parkot, vagy az 
ahhoz tartozó felszerelést gondatlanul megrongálókkal szemben, és 150.000,- Ft-ig terjedő 
pénzbírság kiszabását teszi lehetővé, de nem ad lehetőséget a helyszíni bírságolásra. 

A zöldterületek védelmét célozza Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) ÖKt. rendelete V. fejezetének 
19-23. §-a, mely részben meghatározza, hogy a zöldterületeket rendeltetésüktől eltérő célra 
mely feltételek esetén lehet használni, illetve a zöldterületek és az ott tartózkodók védelme 
érdekében tiltásokat fogalmaz meg. 

A rendeletalkotás (rendeletmódosítás) indokoltsága
A közterület-felügyelők kiemelt feladatként kezelik a város zöldterületeinek védelmét és az 
elmúlt hónapok ellenőrzései alapján jelezték, hogy a városban több olyan zöldterület található, 
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melyeket úgy használnak megállásra vagy parkolásra az autósok, hogy a KRESZ szabályait 
nem  sértik,  ugyanakkor  a  zöldterületen  kárt  okoznak  –  miközben  a  másik  oldalról 
Szentgotthárd városa sokat tesz a zöldterületek fenntartásáért. Kárt okoznak azzal is, hogy 
tönkreteszik a felületet, de azzal is, hogy a rossz példát könnyen követik a többiek is. Olyan is 
volt, aki elmondta, hogy a lakóházak és a közút közötti zöld területet nem meri parkolásra 
használni  mert  ott  van  a  terület  mellett  a  tulajdonos,  aki  ezt  nem  engedné,  míg  az 
önkormányzati zöldterület mellett nincsen magántulajdonos lakó akitől tartanának. 

A legtöbb esetben tehát kifejezetten  nem tiltja meg a zöldterületen való parkolást semmilyen 
jogszabáély. 

A rendeletmódosítás szempontjai:
Mindezek alapján a helyi zöldterületek védelme érdekében indokolt egy jól körülhatárolt, a 
jogbiztonság elvárásainak megfelelő helyi szabályozás, amely megadja a zöldterület pontos 
fogalmát, és lehetővé teszi a megfelelő szankció alkalmazását. 
A  zöldterületen  való  parkolás  tárgykörében  végzett  országos  ügyészségi  vizsgálat 
megállapította,  hogy  a  szabálysértési  törvény,  vagy más  jogszabály  a  park  fogalmát  nem 
határozza  meg,  ezért  az  Sztv.  157.  §  (3)  bekezdése  parkot  gondatlanul  megrongálókkal 
szemben – ideértve a zöldterületen parkolókat is – nem alkalmazható.
(a teljesség igénye nélkül: a kertes lakóingatlanok előtti járda és az úttest közötti zöld terület, 
Arany János iskola előtti zöld terület, stb.)

E követelményeknek megfelelően az előterjesztett módosító rendelet-tervezet –  alapul véve 
az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.  20.)  
Kormányrendelet  27.  § (1) bekezdése szerinti  megfogalmazást – a helyi környezetvédelmi 
rendelet  I.  fejezete  szerinti  Alapfogalmak körét  kibővíti  a  zöldterület  meghatározásával, 
valamint  a  rendelet  20.  §-ának  keretein  belül  önálló  bekezdésben  tiltja  a  zöldterületeken 
történő gépjármű-közlekedést és parkolást, és a tilalmat megszegőkkel szemben a rendelet 23. 
§ -ban lehetővé teszi szankció alkalmazását. 
Az Sztv.  2010.08.19-től  hatályos  16.  §  (2)  bekezdése  értelmében önkormányzati  rendelet 
ötvenezer  forintban  állapíthatja  meg  a  pénzbírság  legmagasabb  összegét.  Jelenleg  a 
zöldterületekkel  kapcsolatos  szabálysértések  elkövetői  2002.03.28-tól  hatályos 
rendelkezésünk  értelmében  20.000,-Ft  bírsággal  sújthatók.  Tekintettel  a  fizetőeszköz 
értékében  bekövetkezett  változásokra,  a  nagyobb  visszatartó  erő  elérésére  indokolt  az 
önkormányzat által kiszabható bírság 20.000-Ft-ról 50.000-Ft-ra történő emelése.
Az Sztv.  135.  §  (1)  bekezdése  értelmében a helyszíni  bírság  összege  háromezer  forinttól 
húszezer forintig terjedhet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet 
előterjesztés szerinti elfogadására. 

Szentgotthárd, 2010. november 15.

Dr. Dancsecs Zsolt 
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         jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2010. (. ….. . …….) önkormányzati rendelete 

A  helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) ÖKt. rendelet 
módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  1949.évi  XX.  tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a helyi környezetvédelem 
szabályairól  szóló 22/2001.  (VI.  28.)  ÖKt.  rendelet  (továbbiakban: Rendelet)  1.  §  (1) 
bekezdése (Alapfogalmak) a következő p) ponttal egészül ki: 

„p) zöldterület: a Rendelet 5. mellékletében felsorolt kiemelten védendő területek valamint az 
állandóan  növényzettel  fedett,  illetve  eredeti  rendeltetésének  megfelelően  növényzettel 
beültetett közterület.” 

2. §

A Rendelet 20. § (1) bekezdése (Tilos a közlekedési tiltótáblákkal jelzett közparkok területére 
gépkocsival behajtani és parkolni!) hatályát veszti.

3. §

(1) A Rendelet 20. §-a (Zöldterületek fenntartása és kezelése)  a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:

„(6) Tilos a zöldterületeken gépjárművel, valamint nem gépi meghajtású járművel közlekedni, 
azon  megállni  vagy  parkolni,  kivételt  képeznek  az  önkormányzattal  szerződésben  álló 
vállalkozás  parkfenntartással  kapcsolatos  munkálatok  végzéséhez  szükséges  járművei  a 
munkálatok végzésének ideje alatt.”

(2) A Rendelet 20. §-a (Zöldterületek fenntartása és kezelése)  a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A (6) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha jelzőtábla a 
zöldterületen történő behajtást, közlekedést kifejezetten megengedi.”

4. §

116



(1) A Rendelet 23. §-ának utolsó fordulata (Aki a zöldterületek fenntartására és kezelésére 
vonatkozó szabályokat megszegi (19-23.§.) 20.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A 
bírságolás ismételhető.) hatályát veszti.

(2) A Rendelet 23.§-ámak (A növényzet telepítési távolságra vonatkozó előírások: A 
legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától (belterületen) –szőlő, valamint 3 
m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor(élősövény) esetében 0,5 méter,–3 
méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa, esetében 1 m,–3 méternél  
magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élősövény) 
esetében 2,0 méter.) 

számozása 22.§(3) bekezdésre változik.

5. §

A Rendelet a következő szövegezésű 23. §-sal egészül ki:

“23 §. 
(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a zöldterületek 
fenntartására és kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi (19-22.§.)

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés tetten ért elkövetőjét a Közterület-felügyelet 3.000-
Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.”

6. §

A Rendelet ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 5. melléklettel egészül ki.

7. §

Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 

indult ügyekben kell alkalmazni.

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester jegyző
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Kihirdetve: 2010…………….

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. melléklet a ……./2010. (. ….. . …….) önkormányzati rendelethez

„ 5. melléklet a 22/2001. (VI. 28.) ÖKt. rendelethez

Kiemelten védendő területek

1. A színház és a barokk templom környezetében lévő zöldterületek (Szentgotthárd 1., 3., 
14/2., 15., 21., 22., 24., 25/2., 25/3., és 26. hrsz-ú területek)

2. Millenniumi Emlékmű környezetében lévő zöldterületek (Szentgotthárd 7/4., 7/5. hrsz-ú 
területek)

3. Szabadság téri Liget területe (Szentgotthárd 1121/1. hrsz-ú terület)

4. 1956-os emlékerdő területe (Szentgotthárd 0284/16. hrsz-ú terület)”
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy:  A  Szentgotthárd  városképe  és  történelme  szempontjából  meghatározó  épített 
környezet védelméről szóló 23/2000.(VI.29.) ÖKT rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Szentgotthárd  városképe  és  történelme  szempontjából  meghatározó  épített  környezet 
védelméről  szóló  rendeletet  a  23/2000.(VI.29.)  ÖKT  rendelettel  fogadta  el,  majd  a 
34/2000.(X.26.) ÖKT rendelettel (továbbiakban:Rendelet) módosította a Képviselőtestület.

A Rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza a helyi területi vagy egyedi védettség alá helyezett 
értékek felsorolását. A Rendelet részletekbe menően nem rögzíti a védelem kiterjesztését, így 
az,  az  ingatlanok  esetében  az  egész  ingatlanra  kiterjed.  Ugyanakkor  ez  nem  feltétlenül 
szükséges  pl.  egy  olyan  védett  ingatlan  egészén,  melynek  csak  egy  részére  indokolt  a 
védettség, de pl. az ingatlan hátsó részén, kertjén, udvarán vagy a telken álló melléképületen 
egyáltalán nem. 

A jelenlegi  szabályozásunk nem tesz  semmiféle  megkülönböztetést  ebben a  kérdésben.  A 
2000-ben 23/2000 (VI. 29.) ÖKT rendelettel elfogadott szabályozást 2002-ben módosította az 
akkori  testület  utoljára,  az  azóta  eltelt  időszakban  kerültek  felszínre  olyan  problémák, 
amelyek a mostani módosítást indokolttá teszik.

A javaslatunk szerint a jelenleg helyi védettség alatt álló értékeink közül az alábbiak azok, 
melyeken  indokolt  lenne  továbbra  is  az  egész  vagyontárgyra  (ingatlan  esetében az  egész 
ingatlanra) a fennálló védelmet  megtartani:

• a  Szentgotthárd  1,15,17,23,24  hrsz-ú  ingatlanokat  érintő  kolostorpark  területe  és 
építményei

• Nepomuki Szt. János szobor és védőépítménye
• a Kaszagyárban lévő farkas-kalapácsok és épületük
• a volt „Stájer-ház”, kaszagyári munkások lakóépülete, Hunyadi u. 6., ma helytörténeti 

múzeum
• A Vörösmarty Gimnázium 1895-ben épület épülete
• Harangláb Máriaújfalu
• Mária-szobor Kossuth L. u.
• Mária-szobor Rózsa f. u. 
• A régi temetőben álló 1740-ben épület temetőkápolna (Hunyadi út).
• A volt Wirt-ház Zsidai u. 823. hrsz.

Előbbi ingatlanok esetén az építmény
- bármely homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, 
      felületképzés módosítási, építési tevékenység; 
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- bármely homlokzatán végzett nyílászáró csere; 
- bármely homlokzatára,  födémére  vagy  tetőzetére  szerelt  bármely  szerelvény, 

berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék elvezető létesítése; 
- bármely  homlokzatán,  tetőzetén  hirdetési  vagy  reklámcélú,  illetve  művészeti 

ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való 
tekintet nélkül

jogerős építési engedély birtokában végezhető illetve helyezhető el, majd a megvalósítás után 
használatbavételi engedélyezési eljárást is le kell folytatni. 

Az alábbiakban felsorolt ingatlanok esetében a fennálló védelmet  kizárólag az ingatlanon 
levő épületek közterületi homlokzatai vonatkozásában tartanánk fenn:

- Kossuth L. u. 7. szám, 38. hrsz. Városi művelődési Központ épülete 
- Deák F. u. 1. szám, 1320. hrsz. Zeneiskola
- Deák f. u. 4. szám, 1343. hrsz. többlakásos lakóépület, volt Takarékpénztár 
- Deák F. u. 16. szám, 1331. hrsz. többlakásos lakóépület, volt Járásbíróság
- Kossuth L. u. 6. szám, 1054. hrsz. Rendőrség
- Széll K. tér 6. szám, 1373. hrsz. Könyvtár
- Széll K. tér 8. szám, 1370. hrsz. lakóépület 
- Széll K. tér 10. szám, 1368. hrsz. lakóépület
- Kossuth L. u. 12. szám, 1042. hrsz. Mentőállomás
- József A. u. 20. szám, 1279. hrsz. volt Dampf Henrik ház
- József  A.  u.  2.,4.,6.,8.,10.,12.,12/a.  szám,  1294.,  1293.,1291.,1289.,1286.  és  1285. 

hrsz. lakóépületek 
- József A. u. 5. számú, 1357. hrsz-ú lakóépület 
- Arany J. u. 2. szám, 1093. hrsz. Gondozási Központ
- Hunyadi u. 27. szám, 1404. hrsz. Kollégium
- Széll K. tér 13., 15., 17. szám, 28.,29.,30. hrsz. lakóépületek 

Előbbi ingatlanok esetén az építmény 
- közterületi  homlokzatán  végzett  vagy  a  közterületi  homlokzatra  hatást  gyakorló 

átalakítási,  felújítási,  vakolási,  színezési,  felületképzés  módosítási,  építési 
tevékenység; 

- közterületi homlokzatán végzett nyílászáró csere; 
- közterületi homlokzatára, födémére, tetőzetére vagy a közterületi homlokzatra hatást 

gyakorló  módon  szerelt  bármely  szerelvény,  berendezés,  antenna,  antennatartó 
szerkezet, műtárgy, égéstermék elvezető létesítése; 

- közterületi  homlokzatán,  tetőzetén  hirdetési  vagy  reklámcélú,  illetve  művészeti 
ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való 
tekintet nélkül

jogerős építési engedély birtokában helyezhető el, majd a megvalósítás után használatbavételi 
engedélyezési eljárást is le kell folytatni. 

Kérem a Képviselő-testületet a Rendeletmódosítás támogatására.

Szentgotthárd, 2010. november 9.
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   Dr.Dancsecs Zsolt 
jegyző
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1.sz. melléklet

Szentgotthárd város Önkormányzata képviselő - testületének 
… / 2010 (…) rendelete 

A Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet  

védelméről szóló 23/2000.(VI.29.) ÖKT rendelet módosítása

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 

törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján „ Az építészeti 

örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendeletben 

foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja 

1.§

A  Szentgotthárd  városképe  és  történelme  szempontjából  meghatározó  épített  környezet 
védelméről szóló 23/2000.(VI.29.) ÖKT rendelet ( továbbiakban Rendelet)  4.§.-a (A helyi  
védettség alá tartozó értékek listája e rendelet mellékletét képezi.) a következők szerint 
módosul:
„4.§ (1)  A helyi védettség alá tartozó értékek listája e rendelet 1/A és 1/B mellékletét 
képezi. 
(2) Az 1/A mellékletbe tartozó védett értékek az egész vagyontárgyra állnak fenn. 
(3)  Az  1/B  mellékletbe  tartozó  védetté  nyilvánított  építmények  esetén  csak  az  alábbi 
esetekben alkalmazandók a védett vagyonra vonatkozó külön szabályok: 

- az építmény közterületi homlokzatán végzett  vagy a közterületi  homlokzatra hatást 
gyakorló  átalakítási,  felújítási,  vakolási,  színezési,  felületképzés  módosítási,  építési 
tevékenység; 

- az építmény közterületi homlokzatán végzett nyílászáró csere; 
- az  építmény  közterületi  homlokzatára,  födémére,  tetőzetére  vagy  a  közterületi 

homlokzatra hatást gyakorló módon szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, 
antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék elvezető létesítése; 

- az  építmény  közterületi  homlokzatán,  tetőzetén  hirdetési  vagy  reklámcélú,  illetve 
művészeti  ábrázolást  tartalmazó építmények, berendezések,  szerkezetek elhelyezése 
méretre való tekintet nélkül

2.§
Záró rendelkezések

 (1) A Rendelet e módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek. 
(2) A jelen rendeletmódosítás kihirdetése napján lép hatályba.

……………………… ………………………
Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester jegyző

Kihirdetve:
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1/A. számú melléklet
A Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet  

védelméről szóló 23/2000.(VI.29.) ÖKT rendelethez

Helyi védettség alá tartozó  értékek:
 

• a  Szentgotthárd  1,15,17,23,24  hrsz-ú  ingatlanokat  érintő  kolostorpark  területe  és 
építményei

• Nepomuki Szt. János szobor és védőépítménye
• a Kaszagyárban lévő farkas-kalapácsok és épülete
• a volt „Stájer-ház”, kaszagyári munkások lakóépülete, Hunyadi u. 6., ma helytörténeti 

múzeum
• A Vörösmarty Gimnázium 1895-ben épület épülete
• Harangláb Máriaújfalu
• Mária-szobor Kossuth L. u.
• Mária-szobor Rózsa f. u. 
• A régi temetőben álló 1740-ben épület temetőkápolna Hunyadi út
• A volt Wirt-ház Zsidai u. 823. hrsz.
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1/B. számú melléklet
A Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet  

védelméről szóló 23/2000.(VI.29.) ÖKT rendelethez

- Kossuth L. u. 7. szám, 38. hrsz. Városi művelődési Központ 
- Deák F. u. 1. szám, 1320. hrsz. Zeneiskola
- Deák f. u. 4. szám, 1343. hrsz. többlakásos lakóépület, volt Takarékpénztár 
- Deák F. u. 16. szám, 1331. hrsz. többlakásos lakóépület, volt Járásbíróság
- Kossuth L. u. 6. szám, 1054. hrsz. Rendőrség
- Széll K. tér 6. szám, 1373. hrsz. Könyvtár
- Széll K. tér 8. szám, 1370. hrsz. lakóépület 
- Széll K. tér 10. szám, 1368. hrsz. lakóépület
- Kossuth L. u. 12. szám, 1042. hrsz. Mentőállomás
- József A. u. 20. szám, 1279. hrsz. volt Dampf Henrik ház
- József A. u. 2.,4.,6.,8.,10.,12.,12/a. szám, 1294., 1293.,1291.,1289.,1286. és 1285. 

hrsz. lakóépületek 
- József A. u. 5. számú, 1357. hrsz-ú lakóépület 
- Arany J. u. 2. szám, 1093. hrsz. Gondozási Központ
- Hunyadi u. 27. szám, 1404. hrsz. Kollégium
- Széll K. tér 13., 15., 17. szám, 28.,29.,30. hrsz. lakóépületek 
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  vállalkozók  kommunális  adójáról  szóló 
19/1991.(XI.14.) sz. rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  19/1991.(XI.14.)  sz.  rendelete 
szabályozza a vállalkozók kommunális adójával kapcsolatos előírásokat.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,  ill.  módosításáról szóló 
2010.  évi  XC.  törvény  24.§-a  hatályon  kívül  helyezte  2011.  január  1-től  a  vállalkozók 
kommunális adójára vonatkozó szabályokat. 

Tekintettel  a  hivatkozott  jogszabályi  rendelkezésre  az  Önkormányzat  kommunális  adóra 
vonatkozó rendeletét 2011. január 1-től hatályon kívül kell helyezni.

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

Szentgotthárd, 2010. november 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselő-testületének ----/2010. (----) számú rendelete
a kommunális adóról szóló 19/1991. (XI. 14.) ÖKT rendelet hatályon kívül helyezéséről

A képviselő  -testület  az  Ötv.  20.§.  (2)  bek.  és  „Az  egyes  gazdasági  és  pénzügyi  tárgyú 
törvények  megalkotásáról,  illetve  módosításáról”  szóló  2010.  évi  XC.  törvény  24.§-ában 
kapott  felhatalmazás  alapján a  Kommunális  adóról  szóló 19/1991.  (XI.14.)  ÖKT rendelet 
(továbbiakban Rendelet) alapján a következőket fogadja el:

1.§
A Képviselő – testület a Rendeletet hatályon kívül helyezi.

2.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba. 
(2) A jelen rendelet hatályba lépéséig a Rendelet előírásait változatlanul alkalmazni kell

Huszár Gábor                                                              Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                                     Jegyző

Kihirdetve:
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2010. november 24. ülésére.

Tárgy: A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület !

I. 
Bevezetés

 A közúti  közlekedésről  szóló,  többször  módosított  1988.  évi  I.  törvény (Kkt.)  alapján  a 
közúthálózat  jelentős  részét  alkotó  országos  közutak  az  állam,  a  helyi  közutak  pedig  a 
települési önkormányzatok tulajdonában vannak. 
 Szentgotthárd  város  önkormányzati  tulajdonú  útjainak  forgalmi  rendjével  legutóbb  a 
Képviselő-testület 2010. májusi ülésén foglalkozott.
 A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 
rend  kialakítása.  Ennek  keretében  az  utak  forgalmának  szabályozása,  valamint  a  közúti 
jelzések  elhelyezése,  fenntartása,  üzemeltetése  és  eltávolítása  –  egyes  meghatározott 
kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények 
vagy  a  baleseti  helyzet  jelentősebb  változása  esetén,  de  legalább  ötévenként  –  felül  kell 
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
 A korábbi  előterjesztésekben már jeleztük,  hogy a  Képviselő-testület  évente  kétszer 
foglalkozzon a város helyi közútjainak forgalmi rendjével átfogóan, ekkor tárgyaljon a 
felmerült  problémákról,  változtatási  igényekről.  E  témán belül  az  utak forgalmának 
szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve 
várakozási tilalom elrendelése, behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint 
a  Képviselő-testület  hatásköre.  Természetesen  a  közutak  forgalmának  biztonságát 
veszélyeztető helyzetekben a sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak. 

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

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

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

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út)
 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út)
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 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út)

A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és 
kötelessége  a  forgalmi  rend  kialakítása,  mindennemű  beavatkozás  megtétele,  
engedélyezése. Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve  
Zrt.  hozzájárulása nélkül az önkormányzat  még saját  költségén sem helyezhet ki  közúti  
jelzőtáblákat ezen utak mentén. 
A fel nem sorolt szentgotthárdi közutak vannak Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 
tulajdonában. 

II.
Tájékoztatás a legutóbbi 2010. májusi ülésen, a 138/2010. számú Képviselő-testületi 

határozatban hozott döntések teljesülése, illetve ezek költségei tekintetében:

Határozati javaslat Intézkedés Költsége
1., Szentgotthárd-Rábafüzes 
2352/1 és 2366/2. hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú 
utakon behajtási tilos (2 db) 
kivéve engedéllyel 
jelzőtáblák kihelyezése

A kiegészítő táblával ellátott 
jelzőtáblák kihelyezése 
megtörtént (utólagos 
jóváhagyás volt)

36.500,- Ft 

2., Szentgotthárd, Hunyadi út 
5., illetve 5/a. között 
megállási tilalom 
elrendelése, 
forgalomtechnikai lánckorlát 
kihelyezése

A jelzőtábla (1 db), illetve a 
lánckorlát kihelyezése 
megtörtént.

84.975,- Ft

3., Rákóczi F. utca 
egyirányúsítása

Jogszabály változás miatt 
egyelőre nem történt meg

-

4., Gimnázium épületének 
keleti oldala mellett 
elválasztott gyalog-, 
kerékpárút kijelölése 

Jelzőtáblák (2 db), illetve 
burkolati jelek felfestése 
megtörtént

94.125,- Ft

5., Kerékpáros közlekedés 
egyirányú utakon (kiegészítő 
táblák kihelyezése, 
elsőbbségadás szabályozása)

Forráshiány miatt 
kihelyezésük nem valósult 
meg. (Bekerülési költség 
bruttó 234.200,- Ft)

-

6., Szentgotthárd-
Máriaújfalu, Máriaújfalui út 
137-139. számú ingatlanok 
előtti balesetveszélyes 
útkanyarulatban 
továbbhaladás irányát 
jelzőtábla kihelyezése

Állami közút !
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
előterjesztéshez csatolt 
válasza alapján kihelyezik a 
továbbhaladás irányát jelző 
táblát (tájékoztató levél 1. 
számú melléklet)

-
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7., 7454. jelű összekötő úton 
(Kossuth L. u. – Kethelyi u.) 
a tehergépjármű vizsgálata

Állami közút !
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
előterjesztéshez csatolt 
válasza, 20 t súlykorlátozás 
elrendelése őriszentpéteri 
körforgalomnál (tájékoztató 
levél 1. számú melléklet)

-

8., Közúti küszöb 
kihelyezése a Kertvárosi utca 
Zsida-patak felőli végére

A közúti küszöb kihelyezése 
a szükséges jelzőtáblákkal 
megtörtént.

143.075,- Ft

9., Közúti küszöb 
kihelyezése a Termál Park 
Füzesi úti bejáratához

A közúti küszöb kihelyezése 
a szükséges jelzőtáblákkal 
megtörtént.

189.275,- Ft

10., Sebességmérés 
önkormányzati utakon

2010. június két ülés közötti 
beszámolóban részletes 
tájékoztatást adtunk  – 
szigorú szabályozás miatt 
még nincs ilyen szervezet az 
országban, aki ezzel 
foglalkozna

-

11., Zsidai utca 30 km/h 
korlátozott sebességű övezet

A közúti jelzőtáblák 
kihelyezése megtörtént

45.750,- Ft

III. 
Javaslatok

Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatási javaslatok 
fogalmazódtak meg:

1. Folyamatos lakossági bejelentések érkeznek hivatalunkba (2. számú melléklet) az Arany 
János  Általános  Iskola  előtti  közlekedési  nehézségekről.  Tanítási  napokon  elsősorban 
iskolakezdés  előtt  az  intézmény  előtt,  illetve  az  iskola  környékén  lévő  utakon, 
csomópontokban  folyamatos  közlekedési  nehézségek,  balesetveszélyes  helyzetek 
alakulnak ki. 

- Véleményünk szerint az érintett területen egyirányú közlekedés elrendelésével ezek a 
problémák enyhíthetőek lennének. A fent leírtak alapján és jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletéhez csatolt lakossági kérelemre is hivatkozva javasoljuk, hogy az Arany J. 
utca Árpád utca – Eötvös J. utca közötti szakaszán, illetve az Eötvös J. utca Arany J. 
utca – Vörösmarty M. utca közötti szakaszán egyirányú közlekedés elrendelését (1. 
számú ábra  szerint).  Ezzel  a  forgalmi  rend  változással   a  legterheltebb,  ezáltal  a 
reggeli időpontban kiemelten balesetveszélyes csomópont, az Árpád utca – Arany J. 
utcai csomópont, illetve az Arany J. utca iskola előtti szakasza a kijövő forgalomtól, 
illetve nem a városközpontból érkező forgalomtól tehermentesíthető lenne, ez a kijövő 
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forgalom ezt követően az érintett területhez legközelebb a Vörösmarty M. utca – Árpád 
utca kereszteződésében, vagy egyéb irányokban jelentkezne. 

- Ennek az intézkedésnek a bekerülési költsége bruttó  212.400,-  Ft-ot jelentene (12 db 
jelzőtábla kihelyezése, 1 db áthelyezése, 1 db jelzőtábla cseréje és 1 db megszüntetése).

2. Jelen  előterjesztés  3.  számú  mellékletéhez  csatolt  lakossági  kérelem érkezett 
hivatalunkba az Arany J. utcában 30 km/h sebesség korlátozás elrendelése érdekében. 
Indoklásuk alapján az utcában olyan nagy sebességgel közlekednek, hogy veszélyeztetik 
az ott élők, illetve az utcában működő intézményekbe érkezők (nyugdíjasok, gyerekek 
stb.) testi épségét, ezért  kérik, illetve javasolják az Arany J. utca teljes szakaszán 30 
km/h  sebességkorlátozás  elrendelését. Az  Arany  János  utca  az  elhelyezkedése 
(városközponti  utak  elkerülhetőek)  folytán  és  az  ott  lévő  intézmények  miatt  nagy 
forgalmat  bonyolít  le,  az  utca  vonalvezetése  pedig  kiváló  alkalmat  jelent  a  számos 
gépjárművezetőre  jellemző  deviáns  és  veszélyt  okozó  magatartás,  a  gyorshajtás 
gyakorlására, ezáltal veszélyeztetve az utcában közlekedő gyalogosok biztonságát. 
-  Véleményünk  szerint   az  Arany  J.  utcában  ezen  a  szakaszon  járda  van,  a  KRESZ 
szabályai szerint csak 50 km/h lehetne haladni, így e tábla kihelyezésének szükségessége 
és indokoltsága megkérdőjelezhető. 

-  Ennek  az  intézkedésnek  a  bekerülési  költsége bruttó  69.300,-  Ft-ot  jelentene  (3  db 
jelzőtábla).

3. A  Szentgotthárd  -  Zsida,  Szépvölgyi  utca  lakóitól  jelen  előterjesztés  4.  számú 
mellékletéhez  csatolt  írásbeli  kérelem  érkezett  hivatalunkba. A kérelmezők  kérik, 
illetve javasolják  a Szépvölgyi utcába „mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel 
behajtani  tilos”  jelzőtábla  (KRESZ  45.  ábra)  kihelyezését. Ennek  indoka,  hogy 
állításuk  szerint  elsősorban  hétvégén  (vasárnap  reggel),  nagymértékben  megnőtt  a 
mezőgazdasági-  és  lassú  járművek  által  bonyolított  forgalom.  A  lakosságtól  kapott 
jelzések  szerint  a  Szépvölgyi  utcán  keresztül  könnyebben  tudnak  közlekedni  azok  a 
traktorosok,  akik  a  közúti  közlekedés  szabályait  figyelmen  kívül  kívánják  hagyni  (pl.:  
rendszám nélkül közlekednek), így a hatóságok látókörén kívül kerülhetnek. Ezt elsősorban 
hétvégén  reggel  tapasztalják  az  ott  lakók,  amely  zavarja  nyugalmukat,  ezért  kérik  a 
behajtási tilalom elrendelését. 

-  Véleményünk  szerint  a  kérdést  érdemes  alaposan  körüljárni,  ezért  utólag  kértük  a 
kérelmezőtől Lippai Gábrieltől, hogy az utcában lakókat is járja körbe és az általuk is aláírt 
kérelmet  juttassa el  hozzánk.  Ezt  a  4.  számú melléklet  szerint  meg is  tette.  A legfőbb 
probléma, illetve nagy a valószínűsége annak, hogy ha egyszer valaki rendszám nélkül 
közlekedik,  akkor  az  egy  tilalmi  jelzőtáblát  sem  fog  figyelembe  venni.  Tény,  hogy 
tapasztalható  ilyen  jelenség  a  város  más  olyan  kisebb  útjain  is,  amelyek  megfelelő 
útvonalnak  tűnnek  a  rendszám  nélküli  traktorokkal,  utánfutókkal  közlekedőknek.  A 
jelenség elleni fellépés újabb KRESZ- tábla kihelyezése helyett a rendőrség feladata volna. 
Ha hatékonyabb lenne az ellenőrzés, akkor már nem tudnának rendszám nélkül közlekedni 
és ezért nem vasárnap hajnalban kellene közlekedniük. A kért táblakihelyezés azért sem 
tűnik végleges megoldásnak, mert további utcák is vannak a városrészen, amelyeken fel 
lehet hajtani – minden utcába pedig nem tehetünk ki táblákat.
Amennyiben a Képviselő-testület mégis a behajtási tilalom elrendelése mellett dönt, akkor 
mindenképpen javasoljuk „kivéve célforgalom” kiegészítő  táblák kihelyezését  is,  mivel 
ellenkező esetben az ott lakók tulajdonában lévő mezőgazdasági vontatóval, vagy lassú 
járművel, illetve az ott lakókhoz érkező ilyen járművekkel végzett teherszállítások céljából 
(pl.: tűzifa szállítás) sem lehetne behajtani a Szépvölgyi utcába.    
- Ennek  az  intézkedésnek  a  bekerülési  költsége bruttó  62.200,-  Ft  jelentene  (2  db 

jelzőtábla + 2 db kiegészítő tábla). 
4.
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Lakossági  és  képviselői  kérelem  alapján  a  Képviselő-testület  2009.  májusi  ülésén 
döntött Szentgotthárd – Zsidahegyi városrész bekötő útján a gyalogosok testi épségének 
védelme  érdekében  30  km/h  sebességkorlátozás  elrendelésével.  Az  érintett  területen 
célszerű  lenne  a  zsidahegyi  buszfordulónál  a  7458.  jelű  összekötő  úton 
(Apátistvánfalvai  úton)  gyalogos  közlekedés  veszélyére  figyelmeztető  jelzőtábla 
kihelyezését kezdeményezni az út kezelőjénél a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél. 
Ennek indoka, hogy az autóbusszal érkezőknek először át kell kelni az összekötő úton, 
hogy elérjék a már sebesség korlátozással érintett zsidahegyi bekötőutat. A 7458. jelű út 
a zsidahegyi buszfordulónál külterületi szakaszon halad, semmilyen korlátozással nem 
érintett, ezért a járművezetők a sebességhatárok betartása esetén is veszélyeztethetik a 
gyalogosok testi épségét. 

   -  Véleményünk szerint az Apátistvánfalvai út (7458. jelű út) állami tulajdonú közút a 
Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  kezelésében  van,  ezért  ezt  a  Képviselő-testület 
amennyiben  egyetért  vele,  akkor  csak  javasolhatja  a  közút  kezelője  felé.  Viszont 
komolyan felmerül a kérdés, hogy a napi néhány autóbuszjárat és az azon utazó kis 
számú utas (pár éve a Vasi Volán Zrt. a kicsi utasforgalom miatt meg is akarta szüntetni 
a  járatot)  továbbá  az  Apátistvánfalvára  vezető  nem  túl  forgalmas  út  mennyiben 
indokolhat  egy  ilyen  táblakihelyezést.  A  közlekedés  egyik  alapelve,  hogy  abban 
elsősorban  minden  résztvevőnek  a  kölcsönös  figyelmére  van  szükség.  Nem  lehet 
mindent táblakihelyezéssel szabályozni – a magyarországi helyzet,  a gyakran látható 
táblaerdő  sokkal  rosszabb  akár  a  szomszédságunkban  lévő  országokban 
tapasztalhatóknál  is.  Ott  a  főutak  lakott  területen  kívüli  szakaszán  az 
útkereszteződésekben, autóbuszöblöknél helyenként látható ugyan sebességkorlátozás, 
de nem 30 km/h-ás, hanem betarthatóbb (pl.:  70 km/h).  A közút kezelőjével történő 
előzetes egyeztetésekre hivatkozva mindenképpen a veszélyt jelző tábla kihelyezésének 
kérelmét javasoljuk, mivel ennek elérésére szakmailag nagyobb esélyünk lenne. 

5. A Bethlen G. utca Széchenyi utca felöli végén az utca déli oldalán, az útkereszteződés 
után  folyamatosan  parkoló  gépjárművek  akadályozzák  a  biztonságos  közlekedést. 
Képviselői  felvetés  alapján  javasoljuk  a  Bethlen  G.  utca  Széchenyi  utcai 
kereszteződésében,  az  Árpád  utca  felé  az  útkereszteződéstől  15,00  m  távolságig 
megállási tilalom elrendelését. 
-  Véleményünk szerint  itt  is felmerülhetne a hatékonyabb hatósági ellenőrzés, amelyet 
már a korábbi előterjesztésekben is leírtunk az útkereszteződések kapcsán.
-  Ennek az intézkedésnek a bekerülési  költsége  (1 db megállni  tilos jelzőtábla,  1 db 
kiegészítő tábla kihelyezése) 28.100.- Ft. 

6. Képviselői javaslat alapján ismételten előterjesztjük a  József A. utcában egyirányú 
forgalomi rend kialakítását a Deák F. utcától a Rákóczi F. utcáig a Hunyadi út irányába 
(2.  számú  ábra).  Emlékeztetjük  a  T.  Testületet,  hogy ez  a  javaslat  már  különböző 
megoldási  alternatívákkal számos esetben szerepelt  a testület  előtt,  de eddig még nem 
történt meg a József A. utcában a forgalmi rend megváltoztatása. Az egyirányú közlekedés 
elrendelésével  szemben  a  legfőbb  érv  az  volt,  hogy  nincs  igazán  más  terelőút,  ha 
városközpontot le kell zárni és el kell terelni a forgalmat. Az utca alsó szakaszának szűk 
keresztmetszete okozza,  okozta a legtöbb közlekedési problémát,  itt  korábban mindkét 
oldalon megállási tilalom elrendelésére került sor, de ezt követően jogosan merül fel az ott 
lakók,  illetve  az  ott  lévő  üzlettulajdonosok  részéről,  hogy  előttük  legalább  az  egyik 
oldalon meg tudjanak állni, ezért ezek az intézkedések részben visszavonásra kerületek. 
Legutóbb pedig a legveszélyesebb szakaszon veszélyes zóna felfestésére került sor, így itt 
már nem lehet parkolni és ezáltal könnyebben el tudják kerülni egymást a szembejövő 
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gépjárművek.  Ennek  az  intézkedésnek  a  bekerülési  költsége  bruttó  178.800,-  Ft-ot 
jelentene (8 db jelzőtábla kihelyezése). 
-  Véleményünk szerint nem szabad kiemelni a környékbeli utcák közül csak a József A. 
utcát és továbbra is kétirányúként meghagyni a Rákóczi utcát. A Rákóczi u. kapcsán a 
legutóbbi 138/2010. számú testületi határozat 3. pontja ez: 

 
3.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  Rákóczi  utcában  egyirányú  közlekedés  elrendelésével.   A 
forgalmi  rend  változáshoz  kapcsolódó  fizető  parkolási  rendszer  bővítéséhez 
szükséges rendeletmódosítást az üzemeltető véleményének kikérése után ki kell 
dolgozni és azt a 2010. júniusi testületi ülésére elő kell terjeszteni.

Itt  a  végrehajtásban  megakadtunk,  mivel  a  2010.  évi  XLVII.  Tv.  2.  §  (3)  bekezdése 
időközben hatályba lépett, ami kimondta, hogy új fizető parkoló ott jelölhető ki, ahol a 
várakozó  helyek  átlagos  foglaltsága  (a  telítettség)  a  70%-ot  meghaladja  –  ennek 
meghatározásáról  pedig  miniszteri  rendelet  fog  rendelkezni.  Ilyen  rendelet  azóta  sem 
született.  Álláspontunk  az,  hogy  amennyiben  sokadszor  is  tárgyalunk  a  József  A.  u. 
egyirányúvá tételéről, akkor azt csak komplexen, a rácsatlakozó utcákat is érintve tehetjük 
meg.

7. 
A fenti képviselői javaslathoz is kapcsolódóan felmerült, hogy a József A. utca Rákóczi F. 
utca kereszteződésétől a Hunyadi utca irányába az utca délkeleti oldalán (József A. utca 1-
3.  előtt)  folyamatosan parkoló gépjárművek akadályozzák a  biztonságos közlekedést  (a 
Rákóczi F. utcából való kikanyarodást). 
-  Véleményünk  szerint  a  Képviselői  felvetés  alapján  javasolható  a  József  A.  utca 
Rákóczi utcai kereszteződésétől, a Hunyadi út irányába az útkereszteződéstől 10,00 
m távolságig megállási tilalom elrendelése. Ez már lehetővé tenné a Rákóczi F. utcából 
történő  biztonságos  kikanyarodást,  illetve  még  négy  gépjármű  számára  a  parkolási 
lehetőség is megmaradna. Itt is felmerülhetne a hatékonyabb hatósági ellenőrzés, amelyet 
már a korábbi előterjesztésekben és fentiekben is leírtunk az útkereszteződések kapcsán.
-  Ennek az intézkedésnek  a bekerülési  költsége bruttó  28.100,-  Ft-ot  jelentene (1 db 
jelzőtábla1 db kiegészítő tábla).

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

Javaslatok: Bekerülési költség:
1.,  Arany  J.  illetve  Eötvös  J.  utca 
egyirányúsítása:  egyirányú  forgalmú  út  (2 
db), behajtani tilos (2 db), kötelező haladási 
irány  (4  db),  szembejövő  forgalom (4  db), 
áthelyezés  (1  db),  gyalogos  átkelőhely 
pótlása (1 db), megállni tilos megszüntetése 
(1 db)

212.400,- Ft

2., Arany J. utca 30 km/h sebességkorlátozás: 
3 db jelzőtábla 

69.300,- Ft

3.,  Szentgotthárd  –  Zsida,  Szépvölgyi  utca 62.200,- Ft
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behajtási tilalom elrendelése (2 db jelzőtábla, 
2 db kiegészítő tábla)
4.,  7458.  jelű  összekötő  úton 
(Apátistvánfalvai út) a Zsidahegyi bekötő út 
kereszteződésénél,  az  autóbusz  fordulónál 
gyalogosok  közlekedésére  figyelmeztető 
jelzőtábla kihelyezésére javaslat 

Állami közút

5.,  Bethlen G. utca megállási  tilalom: 1 db 
megállni  tilos  jelzőtábla,  1  db  kiegészítő 
tábla

28.100,- Ft

6., József A. utca egyirányúsítása: egyirányú 
forgalmú út (1 db), behajtani tilos jelzőtábla 
(2 db), kötelező haladási irány jelzőtábla (3 
db), szembejövő forgalom (1 db)

178.800,- Ft

7.,  József  A.  utca  megállási  tilalom 
elrendelése: megállni tilos jelzőtábla (1 db), 
kiegészítő tábla (1 db)

28.100,- Ft

Összesen: 578.900,- Ft

Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a 2010. évi költségvetés út-híd keretén 
már  nem  áll  rendelkezésre  forrás. A legutóbbi  2010.  májusi  testületi  ülésen  elrendelt 
intézkedések költsége  593.700,- Ft volt, illetve a 2009. novemberi testületi ülésen elrendelt 
változtatások  költségének  egy  része  is  már  az  idei  költségvetésben  jelentkezett,  mivel  a 
teljesítés  idén  történt.  Ez  2010-ben  további  280.825,-  Ft-ot  jelentett.  Továbbá  jelentős  a 
rongálásokból eredő károk helyreállítása, amelyre idén eddig 115.797,- Ft-ot  költöttünk. A 
fentiek alapján idén összességében jelzőtáblákra már 990.322,- Ft-ot költöttünk (280.825,- Ft 
(2009-ről áthúzódó) + 593.700,- Ft (2010. májusi döntések) + 115.797,- Ft (rongálások utáni 
helyreállítás) = 990.322,- Ft). 

Tisztelt Képviselő-testület !

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

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

1.
a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd, Arany J. utca - Árpád utca és Eötvös J. utca közötti szakaszán -
,  illetve  az  Eötvös  J.  utca -  Arany J.  utca  és  Vörösmarty M. utca  közötti 
szakaszán - az egyirányú közlekedés elrendelésével. A szükséges jelzőtáblák 
kihelyezésének költségét ……………………………… keret terhére biztosítja.

Határidő: ………………..
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
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b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  nem ért  egyet  a 
Szentgotthárd, Arany J. utca - Árpád utca és Eötvös J. utca közötti szakaszán -
,  illetve  az  Eötvös  J.  utca -  Arany J.  utca  és  Vörösmarty M. utca  közötti 
szakaszán - az egyirányú közlekedés elrendelésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.
a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd, Arany J. utcában 30 km/h sebességkorlátozás elrendelésével. A 
szükséges  jelzőtáblák  kihelyezésének  költségét  ……………………………… 
keret terhére biztosítja.

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

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért  egyet a 
Szentgotthárd, Arany J. utcában 30 km/h sebességkorlátozás elrendelésével.  

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

3.   
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért  egyet a 

Szentgotthárd - Zsida, Szépvölgyi utcában mezőgazdasági vontatókra, illetve 
lassú járművekre vonatkozó behajtási tilalom elrendelésével. 

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

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd  -  Zsida,  Szépvölgyi  utcában  a  célforgalom  kivételével 
mezőgazdasági  vontatókra,  illetve  lassú  járművekre  vonatkozó  behajtási 
tilalom elrendelésével. A szükséges jelzőtáblák kihelyezésének költségét ……
………………………… keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 7458-

ös  számú  Kétvölgy  –  Szentgotthárd  összekötőút  (Apátistvánfalvai  út) 
kezelőjének,  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.-nek,  hogy  a  gyalogosok 
biztonsága érdekében vizsgálja meg a zsidahegyi bekötőút kereszteződésének 
környezetében  az  úton  gyalogosok  közlekedésére  figyelmeztető  jelzőtábla 
kihelyezésének lehetőségét. 

134



Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  7458.  jelű 
Kétvölgy  –  Szentgotthárd  összekötőút  (Apátistvánfalvai  út)  és  a  zsidahegyi 
bekötőút  kereszteződésében a  gyalogos közlekedés  biztonsága érdekében az 
alábbiakat rendeli el. ... 

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

5.  
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért  egyet a 

Szentgotthárd, Bethlen G. utca déli oldalán, a Széchenyi úti kereszteződésétől 
az Árpád utca irányába megállási tilalom elrendelésével. 

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

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd, Bethlen G. utca déli oldalán, a Széchenyi úti kereszteződésétől 
az Árpád utca irányába megállási tilalom elrendelésével az útkereszteződéstől 
mért 15,00 m távolságig.  A szükséges jelzőtáblák kihelyezésének költségét …
…………………………… keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

6.  

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért  egyet a 
Szentgotthárd,  József  A.  utca -  Deák F.  utca  és  Rákóczi  F.  utca  közötti  - 
szakaszán egyirányú közlekedés elrendelésével. 

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

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  József  A.  utca -  Deák F.  utca  és  Rákóczi  F.  utca  közötti  - 
szakaszán  egyirányú  közlekedés  elrendelésével.  A  szükséges  jelzőtáblák 
kihelyezésének költségét ……………………………… keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

7.  
a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  ért  egyet 

Szentgotthárd, József A. utca 1-3. számú ingatlan előtti szakaszán a Rákóczi F. 
utcai kereszteződéstől a Hunyadi út irányába megállási tilalom elrendelésével. 
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Határidő: ………………………. 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd, József A. utca 1-3. számú ingatlan előtti szakaszán a Rákóczi F. 
utcai kereszteződéstől a Hunyadi út irányába megállási tilalom elrendelésével 
az  útkereszteződéstől  mért  10,00  m  távolságig.  A  szükséges  jelzőtáblák 
kihelyezésének költségét ……………………………… keret terhére biztosítja.

 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

 

Szentgotthárd, 2010. november 09.

Fekete Tamás
Műszaki irodavezető

Ellenjegyzem:
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet
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3. számú melléklet
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4. számú melléklet
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4. számú melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Kossuth L. u. 37. szám alatti garázs ügye

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat tájékoztatása szerint a Szentgotthárd, Kossuth L. 
u. 37. szám alatti  társasház udvarán lévő 83/A/7 hrsz-ú 14 m2-es garázs leadásra került,  a 
garázs kiutalható. 
A garázs bérleti díja: 333.-Ft/m2/hó x 14 = 4660.-Ft/hó

A garázsingatlan bérbeadásra, vagy eladásra is meghirdethető.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének szabályairól 
szóló 17/1995. (III.30.) ÖKT rendelet I. sz. melléklete alapján a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 
37. szám alatti társasház udvarán lévő 83/A/7 hrsz-ú 14 m2 alapterületű garázs értékesíthető. 
Bérbeadás esetén határozott, ill. határozatlan időre is bérbe adható. (Határozatlan időre történő 
bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését javasoljuk.)

Értékesítés esetén a Vagyonrendeletünk értelmében forgalmi értékbecslés készítése szükséges. 
(Ára kb. 15-20.000.-Ft)

Határozati javaslat

1./ A Képviselőtestület a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 37. szám alatti társasház udvarán lévő 
83/A/7  hrsz-ú  14  m2 alapterületű garázst  bérbeadásra  meghirdeti  havi  bruttó  4660.-Ft-ért. 
Pályázat  benyújtásának  határideje:  2011.  január  14.  A  bérleti  szerződés  időtartama 
határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel. 
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. januári testületi ülés.
Az ingatlan bérbeadásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A  hirdetményt  a  helyben  szokásos  módon  kell  közzétenni:  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap.

2./ Képviselőtestület a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 37. szám alatti társasház udvarán lévő 
83/A/7 hrsz-ú 14 m2 alapterületű garázs bérbeadásához nem járul hozzá, a helyben szokásos 
módon meghirdeti eladásra. (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap)
A pályázat feltételeit  és az ingatlan eladási  árát forgalmi értékbecslés alapján a következő 
ülésen határozza meg.

Határidő a közlésre azonnal, 2, pontban: értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2010. november 11.
                                                                                     
                                                                                                             Fekete Tamás

                                            műszaki irodavezető 
Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő – testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: A szentgotthárdi fürdő ügyében létrehozott  munkacsoport jelentése

Tisztelt képviselő – Testület!
A 2010. októberi ülésünkön határozatot hoztunk a Gotthárd-Therm kft ügyében: 

265/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

1. b.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot kér fel 
arra, hogy a fürdő működésével kapcsolatosan készítsen vagy javasoljon új üzletpolitikai 
tervet,  ami új  irányokat határoz meg  a fürdő működésében. Ezen üzletpolitikai tervben 
legyenek  intézkedési  javaslatok  akciós  csomagokra,  nyitvatartási  időkre,  stb.  A 
munkacsoport  készítsen  tervet  egyes  területek  kiszervezésére,  a  vezetői  szintek 
újragondolására.  Készüljön konkrét  megállapodás  a  szálloda  és  a  fürdő  Kft  között,  ami 
kerüljön  bemutatásra  a  Képviselő  –  testület  előtt.  A munkacsoport  vizsgálja  felül  az 
energetikai szerződéseket. A munkacsoport tagjai: Hermann György mint külső szakértő, a 
képviselő-testület  két  bizottsági  elnöke  és  Dr.  Gömbös  Sándor  úr,  a  Kft  ügyvezető 
igazgatója. 
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester

A határozat alapján végezte munkáját a Munkacsoport. 
Az elvégzett  munkáról   Összefoglaló  Tájékoztató  készült,  melyet  a  jelen  Előterjesztés  2. 
számú melléklete tartalmaz. 
A javaslatok foglalkoznak a nyitvatartási idő módosításával, bizonyos terület kiszervezésének 
javaslatával, a belépők árainak racionalizálásával – különösképpen a szentgotthárdiak részére 
érezhető,  folyamatosan igénybe vehető kedvezmények biztosításával,  a szentgotthárdi és a 
városkörnyéken lévő szálláshelyekkel együttműködési kötelezettség előírásával.

 A Munkacsoport konkrét javaslatait az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A javaslatok elfogadása a szentgotthárdi fürdő működésének változtatása felé vezető út első 
lépcsője. Nagyon jelentősnek gondoljuk ezt is. 
Azt  szeretnénk, hogy a változások előre vigyék a fürdő dolgait: bevételi oldalon növekedést, 
a  szentgotthárdi  önkormányzat  által  vállalt  sok  áldozattal  létrehozott  önkormányzati 
vállalkozásnak pedig közelebb hozatalát eredményezze a szentgotthárdiakhoz. A változtatások 
indítsanak el racionalizálást, adjanak meg új irányokat.

A Munkacsoport a munkáját ezzel nem fejezte még be, de a javasolt intézkedések mielőbbi 
bevezetése érdekében szükségesnek tartottam ennek az előterjesztésnek az elkészítését és a 
határozati javaslat elfogadását. 
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Szeretnék köszönetet mondani a Munkacsoport tagjainak és közöttük is különösen Hermann 
György úrnak, külső szakértőnknek aki széleskörű szakmai tapasztalatait is rendelkezésünkre 
bocsátotta. 

Határozati Javaslat
1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – Testülete a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonban álló Gotthárd – Therm Kft ügyvezetőjét kötelezi arra, hogy a jelen Előterjesztés 
1.  számú  mellékletében  foglalt,   „A St.  Gotthárd  Spa  &  Wellness  szentgotthárdi  fürdő 
működtetésével  kapcsolatos  javaslatok”  című  dokumentumban  előírtak  haladéktalan 
megvalósítását.  A  javaslat  pontjai  közül  már  december  01-től  be  kell  vezetni  az  új 
nyitvatartási  rendet  (1.-2.   pont),  továbbá  a  kifejezetten  szentgotthárdiak  számára  szóló 
kedvezményeket  (12.  –  13.  pont).  A javaslat  valamennyi  pontját  folyamatosan  meg  kell 
valósítani,  ennek  legkésőbbi  határideje  2011.  február  01.  A konkrét  intézkedésekről  az 
ügyvezető köteles cselekvési tervet készíteni és arról határidők és felelősök megjelölésével 
köteles a 2010. decemberi ülésre tájékoztatást adni.
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
Határidő: azonnal.

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Munkacsoportot felkéri 
további intézkedési javaslatok megfogalmazására a fürdő- és a Gotthárd-Therm  kft kapcsán 
a korábban elvégzett átvilágítás kapcsán megfogalmazható teendőkről.   
Felelős: teendők megfogalmazásáért: 
              Huszár Gábor polgármester valamint a Munkacsoport tagjai. 

Szentgotthárd 2010. november 17.

                                                                  
                                                                        Huszár Gábor 
                                                                        Polgármester
Ellenjegyzés:
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1. számú melléklet
A St. Gotthárd Spa & Wellness szentgotthárdi fürdő működtetésével kapcsolatos 

javaslatok

     1.)      Nyitvatartási idő módosítása:

Uszoda, fitnesz részleg:
Hétfőtől-csütörtökig: 06:30-20:00
Péntek:  06:30-21:00
Szombat:  09:00-21:00  /hotel 08:00-21:00/
Vasárnap:  09:00-20:00  /hotel 08:00-20:00/

Élményfürdő
Hétfőtől-csütörtökig:10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat:  09:00-21:00
Vasárnap:  09:00-20:00

Szaunapark:
Hétfőtől-csütörtökig: 10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat:  10:00-21:00
Vasárnap:  10:00-20:00

Wellness szolgáltatások (masszázs):
Hétfőtől-péntekig:     10:00-18:30
Szombat-vasárnap:  10:00-19:30

Gyógyászat:
Hétfőtől-péntekig:     10:00-14:00

2.   A melegkonyhás étterem nyitvatartási ideje 11 órától 18 óráig elégséges.
3.   A biztonsági őrzés kiszervezését meg kell oldani.
4.   A négyórás belépőjegyet továbbra is fenn kell tartani.
5.   Az úszójegy ára max. 750,- Ft/fő legyen meghatározva két órára, az ún. „pótdíj”   
      újabb két óra megvásárlása. 
6.   Nyugdíjas belépő 62 év felett  vásárolható, ára 2600 Ft legyen.
7.    Gyermek élményfürdő 6 éves korig legyen ingyenes.
8.    A fürdő által  javasolt  árváltozások elfogadhatók : az  A’la Carte étteremben az 
       italok, kávé árának december 1-től, az ételek árának 2011. február 1-től , masszázsok 
       árának 8 %-os emelése december 1-től való emelése.  
9.   A gyógyászati szolgáltatások széles körben való elérhetőségének megteremtése egyik 
      legfontosabb fejlődési lehetőség. Gyógyászati csomagok kialakítása történjen meg 
      mind a szálló, mind a napi vendégek vonatkozásában. 
10. Fontos, ezért fokozott hangsúlyt kell fektetni a helyi és környékbeli cégekkel 
      kedvezményes szolgáltatási szerződések megkötésére  (corporate-szerződést).
11.  A helyi és környékbeli szállodákkal, panziókkal együttműködés kialakítása, részükre 
       kedvezményes csomagok kialakítása megoldandó feladat.
12.  Szentgotthárd felé nyitás nagyon lényeges momentumnak kell lenni a Fürdő életében, 
        a kezdő időpont december 1. legyen – hangsúlyos propagandával, kedvcsináló 
       programmal.
13.   Szentgotthárdi lakcímkártyával rendelkező lakosok legyenek  50%-os kedvezményre 
        jogosultak hétfőtől csütörtökig, ide nem értve a bérletvásárlásokat. A kedvezmény 
        nem vehető igénybe a hét további napjain és  ünnepnapokon. 
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Szentgotthárd Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fürdő működését vizsgáló munkacsoport

Összefoglaló tájékoztató a bizottság munkájáról

Egyeztető megbeszélések:
- 2010. október 29. 14 óra 30 perckor – Gotthárd-Therm fürdő és idegenforgalmi szolgáltató 
kft. – Fürdő, jelen voltak Hermann György-Kardosné Kovács Márta –Dr Haragh László-
Boroznaki Éva
- 2010. november 7. 15. órakor Claudius Hotel Szombathely, jelen voltak Hermann György-
Kardosné Kovács Márta –Dr Haragh László-Varga Ervin és Csuka Gyuláné könyvvizsgálók.
- 2010. november 12. 13 órakor Gotthárd-Therm fürdő és idegenforgalmi szolgáltató kft. – 
Fürdő, jelen voltak Dr. Gömbös Sándor-Kardosné Kovács Márta –Dr Haragh László-
Boroznaki Éva- Varga Ervin és Csuka Gyuláné könyvvizsgálók

További megbeszélések: több alkalommal folyt egyeztető megbeszélés Dr Gömbös Sándor és 
Hermann György között. Folyt konzultáció Dr Gömbös Sándor és Huszár Gábor polgármester 
között is. 

Munkacsoport megbízása: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkérésére-új üzletpolitikai terv készítése, ami új irányokat határoz meg a fürdő 
működésében. Az üzletpolitikai tervben legyenek intézkedési javaslatok akciós csomagokra, 
nyitvatartási időre stb. A munkacsoport készítsen tervet az egyes területek kiszervezésére, a 
vezetői szintek újragondolására. Készüljön konkrét megállapodás a szálloda és fürdő Kft 
között,ami kerüljön bemutatásra a Képviselő-testület előtt. A munkacsoport vizsgálja meg az 
energetikai szerződéseket.

A munkacsoport által kért tájékoztatásokat és kimutatásokat a Gotthárd-Therm Kft-től 
megkaptuk.

Tapasztaltak és megfogalmazódott álláspontok a munkabizottsági megbeszélések során:
2.  a fürdő üzemeltetője csakis a Gotthárd Therm Kft lehet, ugyanis a tulajdonosnak 

csakis ebben az esetben van rálátása az ottani gazdálkodásra, a minőségbiztosítására, az 
eszközök rendeltetésszerű használatára, a jó hírnév megőrzésére. 

3. hotel és fürdő között előre lépés a szerződés létrejötte és az együttműködésre 
vonatkozóan nem történt. A fürdő menedzsmentje készít egy együttműködési 
tervezetet, mely az érintettek  részére kiindulási alap lehetne a tovább lépéshez. A fürdő 
menedzsmentje ennek  megtárgyalásához kéri az önkormányzat közreműködését. A 
november 12-i találkozón részvevők kinyilvánították, hogy nincs Fürdő érdek és nincs 
Hotel érdek, hanem Gotthárd érdek van, melynek a felekben tudatosulni kell és 
melyhez az önkormányzat adhat nyomatékot. 

4. Gotthárd Therm Kft ügyvezetőjét a Képviselő- testület 2010. februárban bízta meg öt 
évre, megbízási díja 300 000,- Ft. 

5. vitathatatlan, hogy  az ügyvezetőnek jelentős érdemei vannak a fürdő megépítése és 
bevezetése vonatkozásában, ugyanakkor a működtetési gondok már visszavezethetők 
az Ő általa képviselt üzletpolitikára. Mind a SPA Hungary Holding által készített 
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anyag, mind a munkacsoport által felvetettek folyamatos kimagyarázása történik. A 
fürdő menedzsment az átvilágítás során felvetett problémákat és hiányosságokat 44 
oldalon véleményezte, saját  magát kimentve a  felelősség alól.  Sőt a véleményében 
kijelentette: 40. oldal " Felelősen egyetlen szakember sem állíthatja azt, hogy - egy a 
szentgotthárdihoz hasonló kistelepülésen  - idegenforgalmi múlt nélkül, -  
idegenforgalmi városi infrastruktúra megléte nélkül,- marketing források biztosítása 
nélkül megépült fürdő úgy, hogy - a legközelebbi nagyváros 60 km-es körzetben 
található, szálláshelyek nélkül napi vendéggel önfenntartóvá tehető." 
A felelősséget a fürdő menedzsmentje a tulajdonos jelen esetben Szentgotthárd 
Város Önkormányzatára hárítja. (41. oldal)

6. A  SPA Hungary Holding által végzett átvilágítás  számtalan problémát és hiányosságot 
vet fel, de mindez komolytalanná válik, ha a tulajdonos nem szerez érvényt a 
felvetéseknek és elfogadja azok  fürdő vezetése általi elutasítását. SPA Hungary 
Holding átvilágítás "Összegzés" 110. oldal: "Összegezve a fentieket, csak és kizárólag 
egy paradigmaváltás elfogadható a jelenlegi szituációban, de ezt a paradigmaváltást  
sok-sok évvel ezelőtt meg kellett volna tenni" (paradigmaváltás=új látásmód, új  
gondolkodás)

7. "A szakembereknek felül kellett volna vizsgálni az elképzeléseket és jobban kellett  
volna igazodni az idő közben kialakuló körülményekhez. Megállapítható az ügyvezetés 
felelőssége is a kérdés tekintetében, hiszen a társaság vezetésének feladata lett volna,  
hogy alkalmazkodjon a változó körülményekhez, piaci viszonyokhoz . Az eredetileg 
felállított stratégia nem valósulhatott meg , így szükség lett volna új rövid, közép és 
hosszú távú tervek kidolgozására ( SPA Hungary Holding átvilágítás 111. oldal)
Tehát,  egyik legnagyobb üzletpolitikai hiba, hogy a fürdő megnyitásakor nem 
igazodtak a helyzethez  és a nem került sor a Gotthárdon és környékén  szép számmal 
működő szálláshelyekkel együttműködés kialakítása, pótolva ezzel a szálloda hiányát. 
Az új szálloda   sem oldotta meg a fürdő gazdaságos működtetéséhez elégséges 
vendégszámot. Az egy éve működő  szállodával máig sem sikerült  kialakítani egy jó, 
végleges együttműködést. Amennyiben a fürdő megnyitását  megelőzően és az azt 
követő két évben  a  környező szálláshelyekkel kialakult volna  mindkét fél számára 
elfogadható  üzleti kapcsolat, ma  az optimális vendégszámhoz közelebb állna a fürdő. 
Az alacsonyabb szobaárral üzemelő  a jelenlegi magas fürdő belépő árát nem tudja 
beépíteni a saját szobaárába, inkább naponta elmegy és igény szerint megveszi a 
belépőt a vendégeinek.

8. a menedzsment leváltásának gondolata is felmerült, de az a működés folytonosságát 
veszélyeztetni nem szabad. A jelenlegi menedzsment nyitástól ellátja a feladatot, 
rálátása van a működtetésre,  a problémákra. A kérdést óvatosan kell kezelni, 
ugyanakkor a létszám egy fővel való csökkentése indokolt. A fürdő részéről a 
megbeszélések során  a vezetői struktúra változtatására vonatkozóan nem volt konkrét 
válasz- azt tulajdonos jogkörének tekintették. Majd az igazgatók számának 1 fővel való 
csökkentését és 1 fő alkalmazotti létszám csökkentését jelölték meg, mint lehetséges 
költségcsökkentési tényezőt. 

A megbeszélések során elhangzottak alapján a Gotthárd-Therm Kft  menedzsmentje  tett egy 
javaslatot  az üzletpolitika változtatására. 2010. 11.09-én. (1. sz. melléklet)

Hermann György a munkacsoport szakértője a társaság által javasoltakat elégtelennek tartotta 
és további javaslatokkal egészítette  ki, melyet megfontolásra átküldött részükre. A 
javaslatban számszerűsítette, hogy véleménye szerint az intézkedések bevezetése  esetén 
mekkora  bevétel növekedés várható. ( 2 sz. Melléklet)
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A  Gotthárd-Therm Kft  menedzsmentje által véglegesített javaslat 2010. november 15. 
(3. melléklet)

Az energetikai szerződések felülvizsgálata is megtörtént. A munkát  Virányi Balázs végezte el 
és adott   a villamos energia  és gáz felhasználására vonatkozóan  szakvéleményt mellékeljük. 
(4. sz. melléklet).

A Gotthárd-Therm Kft által a 3. számú melléklet szerinti a fürdő működését érintő 
javaslatokat részben elfogadhatónak tartjuk, de nem elégségesnek, ezért azokat 
kiegészítve az alábbi javaslatot tesszük a fürdő jövőbeli üzemeltetésére vonatkozóan: 

8. A 3. számú mellékletben javasolt nyitvatartási idő bevezetése elfogadható.

           Nyitvatartási idő módosítása:

Uszoda, fitnesz részleg:
Hétfőtől-csütörtökig: 06:30-20:00
Péntek:  06:30-21:00
Szombat:  09:00-21:00  /hotel 08:00-21:00/
Vasárnap:  09:00-20:00  /hotel 08:00-20:00/

Élményfürdő
Hétfőtől-csütörtökig:10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat:  09:00-21:00
Vasárnap:  09:00-20:00

Szaunapark:
Hétfőtől-csütörtökig: 10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat:  10:00-21:00
Vasárnap:  10:00-20:00

Wellness szolgáltatások (masszázs):
Hétfőtől-péntekig:     10:00-18:30
Szombat-vasárnap:  10:00-19:30

Gyógyászat:
Hétfőtől-péntekig:     10:00-14:00

9. A melegkonyhás étterem nyitvatartási ideje 11 órától 18 óráig elégséges.
10. A biztonsági őrzés kiszervezését meg kell oldani.
11. A négyórás belépőjegyet továbbra is fenn kell tartani.
12. Az úszójegy ára max. 750,- Ft/fő legyen meghatározva két órára, az ún. „pótdíj” 

újabb két óra megvásárlása. 
13. Nyugdíjas belépő 62 év felett  vásárolható, ára 2600 Ft legyen.
14. Gyermek élményfürdő 6 éves korig legyen ingyenes.
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15. A fürdő által  javasolt  árváltozások elfogadhatók : az  A’la Carte étteremben az italok, 
kávé árának december 1-től, az ételek árának 2011. február 1-től , masszázsok árának 
8 %-os emelése december 1-től való emelése.  

16. A gyógyászati szolgáltatások széles körben való elérhetőségének megteremtése egyik 
legfontosabb fejlődési lehetőség. Gyógyászati csomagok kialakítása történjen meg 
mind a szálló, mind a napi vendégek vonatkozásában. 

17. Fontos, ezért fokozott hangsúlyt kell fektetni a helyi és környékbeli cégekkel 
kedvezményes szolgáltatási szerződések megkötésére  (corporate-szerződést).

18. A helyi és környékbeli szállodákkal, panziókkal együttműködés kialakítása, részükre 
kedvezményes csomagok kialakítása megoldandó feladat.

19. Gotthárd felé nyitás nagyon lényeges momentumnak kell lenni a Fürdő életében, a 
kezdő időpont december 1. legyen – hangsúlyos propagandával, kedvcsináló 
programmal.

20. Szentgotthárdi lakcímkártyával rendelkező lakosok legyenek  50%-os kedvezményre 
jogosultak hétfőtől csütörtökig, ide nem értve a bérletvásárlásokat. A kedvezmény nem 
vehető igénybe a hét további napjain és  ünnepnapokon. 

Költségek csökkentése érdekében a a fürdő által a 3.sz. mellékletben felsoroltakat 
javasoljuk elfogadásra: 

1. A levegő és a víz hőmérsékletének 1-1 ˚C –al való csökkentése,
2. Strand medencét  ez évben szeptember  26-ig,  míg tavaly november  2-ig,  2008-ban 

pedig november 24-ig üzemeltettük,
3. A kék csúszdát ez évben november 7-ig, tavaly november 2-ig, míg 2008-ban január 

7-ig üzemeltettük,
4. A vegyszer szintet a Spa Hungary Holding javaslatára lecsökkentettük. Ennek hatása 

még vizsgálat alatt áll. A beavatkozás óta vett vízminta nem jó eredményeket hozott, 
de még további elemzésekre van szükség.

5. Árajánlatot  kértünk  külső  őrző-védő  szolgálattól  a  vagyonvédelmi  tevékenység 
kiszervezési lehetőségének megvizsgálása érdekében. Amennyiben olcsóbb ajánlatot 
kapunk, mint a jelenlegi költségek úgy a területet kiszervezzük.

6. Személyzet csökkentése egy fő vezető és egy fő dolgozó tekintetében.

Az  energia   költségek  megtakarítása  érdekében  a  4.sz  melléklet  szerinti  elemzések 
alapján a következő javaslatot tesszük:

4. Az  EON  szolgáltatóval  2011.  évre  megkötött  szerződés  megszüntetésének 
lehetőségét meg kell vizsgálni és más olcsóbb szolgáltatóval kötni szerződést. 

5. A mért szennyvízrendszerbe bejutó idegen vizek kizárása végett az  első körben 
feltáró és költségbecslő munkákat el kell végezni. 

Összefoglalás

A munkabizottság a rövid idő alatt a rábízott feladatot elvégezte. A  konzultációk hatására a 
fürdő menedzsmentje készséget mutatott  a fürdő bevétel növelése és költségcsökkentése 
irányában jelentős lépések megtételére.   A 2011. évi üzleti terv kidolgozása során, annak 
bevételi terve készítésekor, részletezni szükséges az egyes ágazatok, ezen belül egyes 
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intézkedések  várható bevételnövelő hatását. A változtatások hatásai  a 2011. évi gazdálkodás 
során válnak mérhetővé, melyről gondoskodni kell. A költségek további csökkentésének 
lehetőségét folyamatosan figyelemmel kell tartani és az üzleti terv készítésekor részletesen 
költségnemenkénti bontásban kell a 2011. évi költségtervet elkészíteni. 

Határozati Javaslat: A 2011. évi üzleti tervbe  kerüljön részletesen kimutatásra  bevételek  és 
költségek várható alakulása. Kerüljön számszerűsítésre a bevételnövelő és költségcsökkentő 
intézkedések hatásaként változások nagysága. 

Szentgotthárd, 2010. november 16.

Kardosné Kovács Márta
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1. sz. melléklet

A képviselő-testület által felállított munkacsoport munkájához a fürdő vezetésének az 
alábbiak a költségcsökkentő illetve a bevételnövelő javaslatai:

Bevétel növelési javaslatok:

ii. 4  órás  időtartamra szóló belépőjegy 3 órás időtartamra való  lerövidítése, 
ezáltal a napi jegyek eladási arányának növelése,

iii. nyugdíjas belépőjegy árának növelése 2.300.- Ft-ról 2.600.- Ft-ra,
iv. az masszázsok árának emelése,
v. Az A’la Carte étteremben az italok, kávé árának december 1-től, az ételek 

árának 2011. február 1-től való emelése.  (A beszállítói árváltozások ekkora 
vállnak ismertté.) Az Önkiszolgáló étteremben folyamatos az árkorrekció.

A fürdő  saját  eszközeivel  közvetlenül  a  napi  vendégek  forgalmára  tud  hatni.  A 
forgalom növelés eléréséhez azonban intenzív reklámra van szükség mind belföldön, 
mind külföldön, amihez jelentős anyagi eszközök szükségesek és amellyel a Kft nem 
rendelkezik.

Szentgotthárdi kedvezmények bevezetésére vonatkozó javaslatok:

 Hétfőtől-csütörtökig az egész napos jegyekből 50%-os kedvezmény adása. 
(egésznapos  felnőtt  élmény,  egésznapos  felnőtt  élmény  és  szauna, 
nyugdíjas jegy szaunával vagy a nélkül, diákjegy szaunával vagy a nélkül, 
egésznapos  gyermekjegy,  családi  belépők).  A kedvezmény  nem vehető 
igénybe ünnepnapokon és kiemelt időszakokban.

 Úszójegyből 25 %-os kedvezmény adása a szentgotthárdi lakósok részére.

Költség csökkentési javaslatok:

9. A levegő és a víz hőmérsékletének 1-1 ˚C –al való csökkentése,
10.Strand medencét ez évben szeptember 26-ig, míg tavaly november 2-ig, 2008-

ban pedig november 24-ig üzemeltettük,
11.A kék csúszdát ez évben november 7-ig, tavaly november 2-ig, míg 2008-ban 

január 7-ig üzemeltettük,
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12.A vegyszer szintet a Spa Hungary Holding javaslatára lecsökkentettük. Ennek 
hatása  még  vizsgálat  alatt  áll.  A  beavatkozás  óta  vett  vízminta  nem  jó 
eredményeket hozott, de még további elemzésekre van szükség.

13.A biztonság szolgálat csoportvezetőjének kinevezését visszavonjuk,

14.Árajánlatot kértünk külső őrző-védő szolgálattól a vagyonvédelmi tevékenység 
kiszervezési  lehetőségének megvizsgálása  érdekében.  Amennyiben olcsóbb 
ajánlatot kapunk, mint a jelenlegi költségek úgy a területet kiszervezzük.

15.Téli  időszakban  hétfőtől-csütörtökig  19  órakor  zárunk  be.  (Ez  esetben  a 
hotellel kötött keret megállapodást módosítani kell.)

16.Személyzet csökkentése egy fő vezető és egy fő dolgozó tekintetében.

A tavalyi és az idei évben már kétszer hajtottunk végre költség megtakarítást célzó 
intézkedéseket. További lehetőséggel, tartalékkal a fürdő nem rendelkezik. A fentiek 
is  már  a  minőségi  színvonal  romlásával  járnak,  amennyiben  azok  bevezetésre 
kerülnek.

Hosszabb távon jelentős megtakarítás az energia rendszer korszerűsítésével érhető 
el. 

Hotellel  való együttműködés témakörében elmondható, hogy a kapcsolat a két fél 
között rendezett, gondot leginkább a hotel fizetési hajlandósága jelent. A szerződés 
tervezet  elkészült,  mely  le  lett  egyeztetve  a  hotel  vezetésével,  a  mindennapi 
működés jelenleg is e szerint zajlik. A szerződés aláírását mi halogattuk amiatt, hogy 
ha netán a fürdő csődbe menne, ne legyen erős a hotel  pozíciója egy esetleges 
kártérítési ügyben.

A vendéglátás kiszervezését, amit a bizottság szorgalmaz, mi nem javasoljuk:
- a fürdő értékesítése a városvezetés fő célja és egyetlen esélye a jelenlegi 

helyzetben. Eladás tervezésével egy időben nem szerencsés a jól felépült és 
komplett rendszert szétszedni.

- a beépített technika össze van kapcsolva egyrészt a szállodával, másrészt a 
napi vendégek fogyasztása is chipórára terhelődik, minek eredményeként a 
számlát a vendégeknek a fürdő pénztáránál kell kiegyenlíteniük. Kiszervezés 
esten nagy valószínűséggel ez a rendszer felborul.

- jelenleg a vendéglátás nem veszteséges, és ahogy a forgalom folyamatosan 
növekszik,  egyre  nyereségesebbé  válik.  Az  első  évek  veszteségének 
lenyelése után nem indokolt most a kiszervezés végrehajtása.

A 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.  

Rendkívül  sajnáljuk,  hogy a bizottság nem ülésezett  úgy,  hogy velünk egyeztette 
volna  a  lehetőségeket  melynek  keretében  a  kellő  információval  tudtunk  volna 
szolgálni a fürdő működéséről.
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2.sz melléklet 

Szakmai Javaslatok
a Gotthárd Therm Kft által üzemeltetett fürdő bevétel növelése érdekében

A Szentgotthárdi Fürdő és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó 4 csill. szálloda mind 
magyar, mind osztrák relációban jól eladható terméknek minősül. 
Mindkét relációban a termék árai értékarányosak. 
A termék tulajdonosai és a finanszírozó bankok nem azonosak. Ez a tény a napi 
együttműködésben és a promócióban nagyon sok gondot okoz. 
Mindkét gazdálkodó szervezet jelentős, hosszú futamidejű hitellel rendelkezik, melyek 
visszafizetése erősen kétséges. Vélhetően mindkét bank  készséget mutat a moratóriumi 
idő jelentős meghosszabbítására. 
Meg kell azonban állapítani, hogy a két termék külön-külön nem eladható. Amennyiben 
valamelyik projekt nem üzemel – mindkettő jelentős értékveszteséget szenved. 
A fürdőmanagment részéről gyakran hallható, olvasható, hogy Szentgotthárd nem 
rendelkezik megfelelő infrastruktúrával.  Ez valóban így van, ezt majd a piacnak kell 
megoldania, de ugyan ez a tény vonatkozik Loipersdorfra, Bük fürdőre stb.
A nehézségek okaként gyakran kerül említésre, hogy a közelben sok osztrák fürdő 
üzemel. Ez valóban így van, de szeretném megjegyezni, hogy ezek a fürdők a 
szentgotthárdi fürdő tervezésekor is üzemeltek. 
A fürdő rentabilitását rendkívül pozitívan befolyásolná egy újabb, hasonló méretű 
szálloda építése. Ebben az esetben a fürdő üzleti szinten nyereségessé válna.  Egy újabb 
szálloda legkorábban 2 éven belül léphet be a piacra. Addig is a jelenlegi 
managementnek felül kell vizsgálnia mely intézkedések révén csökkenthető a veszteség. 
Javaslataim:

17.Kedvezményes szentgotthárdi jegy bevezetése – hétfőtől csütörtökig (kivéve 
kiemelt ünnepek) az alábbiak szerint:
Engedmények: -  Élményfürdő jegy egész napos             50 %

                                              Élményfürdő  4 órás                              25 %
                                 Élményfürdő    este                               25 %
                                 Élményfürdő, szauna belépővel (mint fent)

Javaslom – fentiekkel egyidejűleg- a nyugdíjas jegy megszüntetését.  

 Nyitvatartási időre vonatkozó javaslat:
Uszoda                                                                    6.30 – 
Élményfürdő:  hétfőtől-csütörtökig               10.00 – 20.00
                           péntek, szombat                9.00 – 21.00
                           vasárnap   9.00-  20.00

 A vezetői struktúra áttekintése- vezetők számának csökkentése. 
Gotthard-Therm KFT vezetője legyen egyidejűleg a fürdő igazgatója is.

 Vállalkozásba adott üzletek bérleti díját minimum átlagosan 50 %-kal emelni 
kell. 

 A gyógyászati bevétel növelése érdekében 1, illetve 2 hetes kúra csomagot kell 
összeállítani, elsősorban az osztrák vendégek részére.
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 Day Spa csomagok szakmailag jók, de javaslom 4 órás csomagok készítését is.  
 Szentgotthárdon és  környékén lévő multi cégekkel (30-40 km-es  körzet) 

corporate-szerződést kell kötni, melynek keretében rugalmas ár-kialakítására 
van lehetőség. (Opel, Vossen, Ipari Park osztrák oldali cégek stb.)

 Heti 1 alkalommal (pénteket javaslom) esti fürdőzés lehetőségét  kell biztosítani a 
vendégek részére. 

 A vendéglátó árbevétel növelése érdekében az árakat emelni kell! (10-15 %)
 A wellness kezelések árait is lehet 5-7 %-kal emelni. 
 Több baba, és gyermekbarát szolgáltatást kell bevezetni, feltétlenül játszóházat 

kialakítani.
 A vendéglátás esetleges „kiszervezésére” későbbiek során vissza kell térni, addig 

is javaslom a meleg konyhás nyitvatartási idő csökkentését. 
 A külső szakértő SPA Hungary Holding Zrt által készített tanulmány több 

műszaki hiányosságra hívta fel a figyelmet. Ezeket saját hatáskörben kell 
elvégezni – amennyiben erre forrás áll rendelkezésre. 

Tervezett változtatások következtében- számításaim szerint -  az árbevétel kb. 
50-55 mill. Ft-tal fog növekedni, az alábbiak szerint:

 Kedvezményes szentgotthárdi jegy:10  mill.  Ft
 Osztrák bevétel               10  mill. Ft
 Corporate-forgalom   2   mill.Ft
 Szállodai forgalom 25   mill Ft
 Gyógy-forgalom   3   mill.Ft
 Wellness forg.   2   mill.Ft
 Bérleti díjak              2,5  mill.Ft

Az általam javasolt program végrehajtásához fiatal, nyelveket beszélő, agilis, jó 
menedzserkészséggel rendelkező vezetőre van szükség.

        

Hermann György
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3. sz. melléklet

265/2010  számú  képviselő-testületi  határozat  alapján  felállt  munkacsoport  külső 
szakértőként  bevont  tagjának,  Hermann  Györgynek  rövid  összefoglalója  a 
termálfürdőről:

„A Szentgotthárdi Fürdő és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó 4 csill. szálloda mind 
magyar, mind osztrák relációban jól eladható terméknek minősül. 
Mindkét relációban a termék árai értékarányosak. 
A termék tulajdonosai és a finanszírozó bankok nem azonosak. Ez a tény a napi 
együttműködésben és a promócióban nagyon sok gondot okoz. 
Mindkét  gazdálkodó  szervezet  jelentős,  hosszú  futamidejű  hitellel  rendelkezik, 
melyek visszafizetése erősen kétséges. Vélhetően mindkét bank  készséget mutat a 
moratóriumi idő jelentős meghosszabbítására. 
Meg  kell  azonban  állapítani,  hogy  a  két  termék  külön-külön  nem  eladható. 
Amennyiben valamelyik projekt nem üzemel – mindkettő jelentős értékveszteséget 
szenved. 
A fürdőmanagment részéről gyakran hallható,  olvasható, hogy Szentgotthárd nem 
rendelkezik megfelelő infrastruktúrával.  Ez valóban így van, ezt majd a piacnak kell 
megoldania, de ugyan ez a tény vonatkozik Loipersdorfra, Bük fürdőre stb.
A nehézségek okaként gyakran kerül említésre, hogy a közelben sok osztrák fürdő 
üzemel.  Ez  valóban  így  van,  de  szeretném megjegyezni,  hogy  ezek  a  fürdők  a 
szentgotthárdi fürdő tervezésekor is üzemeltek. 
A fürdő  rentabilitását  rendkívül  pozitívan befolyásolná  egy újabb,  hasonló  méretű 
szálloda építése. Ebben az esetben a fürdő üzleti szinten nyereségessé válna.  Egy 
újabb szálloda legkorábban 2 éven belül  léphet  be a piacra.  Addig is  a jelenlegi 
managementnek  felül  kell  vizsgálnia  mely  intézkedések  révén  csökkenthető  a 
veszteség. „

A  képviselő-testület  által  felállított  munkacsoport  és  a  fürdő  vezetésének 
költségcsökkentő illetve a bevétel- és forgalomnövelő, nyitvatartási idő módosítására 
vonatkozó javaslatai a következők:

Bevétel növelési javaslatok:

6. 4 órás időtartamra szóló belépőjegy 3 órás időtartamra való lerövidítése, 
ezáltal a napi jegyek eladási arányának növelése,

7. nyugdíjas belépőjegy árának 2.300.- Ft-ról 2.600.- Ft-ra való változtatása,
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8. a masszázsok árának 8 %-kal való emelése,
9. Az A’la Carte étteremben az italok, kávé árának december 1-től, az ételek 

árának 2011. február 1-től való emelése.  (A beszállítói árváltozások ekkora 
vállnak ismertté.) Az Önkiszolgáló étteremben folyamatos az árkorrekció.

10.Bérleti díjakat felülvizsgáljuk.

A fürdő  saját  eszközeivel  közvetlenül  a  napi  vendégek  forgalmára  tud  hatni.  A 
forgalom növelés eléréséhez azonban intenzív reklámra van szükség mind belföldön, 
mind külföldön, amihez jelentős anyagi eszközök szükségesek, amellyel a Kft nem 
rendelkezik.

Szentgotthárdi kedvezmények bevezetésére vonatkozó javaslatok:

Hétfőtől-csütörtökig az egész napos jegyekből árengedmény biztosítása:
50% kedvezmény az:

egésznapos felnőtt élmény, 
egésznapos felnőtt élmény és szauna, 
egésznapos gyermekjegyből.

25 % kedvezmény az:
esti felnőtt élmény, 
esti felnőtt élmény és szauna, 
esti gyermekjegyből.

 A  kedvezmény  nem  vehető  igénybe  ünnepnapokon  és  kiemelt 
időszakokban (pl.: karácsonyi, húsvéti, őszi szünetben).

Jegyfajták értékesítésének időbeli korlátozása:

Nyugdíjas jegy hétfőtől-csütörtökig (ünnepnapok kivételével) tartó időszakban 
való  eladhatóságának  bevezetése.  A  jegyfajta  megszüntetését  a 
hétköznapokban  nem  javasoljuk,  mert  vendégforgalmunk  20-30%-a  a 
nyugdíjas vendégkörből tevődik össze ezen időszakban.

Költség csökkentési javaslatok:

7.  A levegő és a víz hőmérsékletének 1-1 ˚C –al való csökkentése,
8. Strand  medencét  ez  évben  szeptember  26-ig,  míg  tavaly  november  2-ig, 

2008-ban pedig november 24-ig üzemeltettük,
9. A kék csúszdát ez évben november 7-ig, tavaly november 2-ig, míg 2008-ban 

január 7-ig üzemeltettük,
10.A vegyszer szintet a Spa Hungary Holding javaslatára lecsökkentettük. Ennek 

hatása  még  vizsgálat  alatt  áll.  A  beavatkozás  óta  vett  vízminta  nem  jó 
eredményeket hozott, de még további elemzésekre van szükség.

160



11. Árajánlatot kértünk külső őrző-védő szolgálattól a vagyonvédelmi tevékenység 
kiszervezési lehetőségének megvizsgálása érdekében. Amennyiben olcsóbb 
ajánlatot kapunk, mint a jelenlegi költségek úgy a területet kiszervezzük.

12.Személyzet csökkentése egy fő vezető és egy fő dolgozó tekintetében.

A tavalyi  és  az  idei  évben  kétszer  hajtottunk  végre  költség  megtakarítást  célzó 
intézkedéseket. További lehetőséggel, tartalékkal a fürdő nem rendelkezik. A fentiek 
is már a minőségi színvonal romlásával járnak.

Hosszabb távon jelentős megtakarítás az energia rendszer korszerűsítésével érhető 
el. 

Nyitvatartási idő módosítása:

Uszoda, fitnesz részleg:
Hétfőtől-csütörtökig: 06:30-20:00
Péntek:  06:30-21:00
Szombat:  09:00-21:00  /hotel 08:00-21:00/
Vasárnap:  09:00-20:00  /hotel 08:00-20:00/

Élményfürdő, éttermek*:
Hétfőtől-csütörtökig:10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat:  09:00-21:00
Vasárnap:  09:00-20:00

Szaunapark:
Hétfőtől-csütörtökig: 10:00-20:00
Péntek:  10:00-21:00
Szombat:  10:00-21:00
Vasárnap:  10:00-20:00

Wellness szolgáltatások (masszázs):
Hétfőtől-péntekig:     10:00-18:30
Szombat-vasárnap:  10:00-19:30

Gyógyászat:
Hétfőtől-péntekig:     10:00-14:00

*konyha zárása 18:00

A nyitva tartási idő változásában a hotel vendégek tekintetében negatív hatásként fog 
megjeleni az élménytér hétköznapi napokon való 10:00 órai nyitása. 
Az uszoda korai nyitásának a helyi lakosság körében való elterjedéséhez reklámra, a 
költségek-bevételek  egyensúlyba  hozatalához  pedig  megfelelő  forgalomra  van 
szükség, ellenkező esetben csak költség növekedés lesz a módosítás eredménye.
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Hotellel való együttműködés témakörében elmondható, hogy napi  kapcsolat a két fél 
között rendezett, gondot leginkább a hotel fizetési hajlandósága jelent. (A vendég itt 
tartózkodását követő 1-2 hétre kiállított számlát a szálloda 3-4 hét késéssel egyenlíti 
ki. A hotel védekezése ez ügyben az, hogy a vendégek vagy utazási irodán keresztül 
jönnek, vagy üdülési csekkel fizetnek, melyeknek átfutási ideje 3 hét. Azonban ez is 
csak  a  vendégéjszakákra  vonatkozik,  mert  az  utazási  irodán  keresztül  érkező 
vendégek fogyasztást, az igénybe vett egyéb szolgáltatást a távozáskor rendezik.) A 
szerződés  tervezet  elkészült,  mely  le  lett  egyezetve  a  hotel  vezetésével,  a 
mindennapi működés jelenleg is e szerint zajlik. A szerződés aláírását mi hallogattuk 
amiatt, hogy ha netán a fürdő csődbe menne, ne legyen erős a hotel pozíciója egy 
esetleges kártérítési ügyben.

Hermann úr által javasolt gyógyászati kis- és nagy kúra csomagok érétesítése csak 
hotel vendég vonatkozásában jöhet számításba. Ez ügyben a hotel nyitásakor már 
tárgyaltunk a szálloda vezetőségével, de sajnálatunkra ők eddig még nem nyitottak a 
gyógy  túrizmus  irányában.  Ismét  szorgalmazzuk  a  vezetőség  felé  ennek  a 
vendégkörnek a megcélozását.

A 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.  

A tervezet változások bevezetését 2011. január 3-tól javasoljuk (kivéve a fent már 
határidővel közölteket). Átfutási idő szükséges a vendég kommunikációhoz, a hotellel 
való egyeztetéshez, az információs listák aktualizálásához, a dolgozók munkájának 
átszervezéséhez.

Vezetői tevékenységek elemzése
A Gotthárd-Therm  Kft  ügyvezető  igazgatójának  feladata  a  város  idegenforgalmi 
fejlesztésének  elősegítése,  koordinálása,  kapcsolattartás,  további  idegenforgalmi 
fejlesztések  felkutatása,  valamint  a  fürdőigazgatóval  együtt  a  fürdő  magas 
színvonalon való működtetése, ellenőrzése, irányítása.  A mb. fürdőigazgató továbbá 
ellátja a gazdasági igazgatói teendőket is. Ezért a három fő tevékenységéért a két fő 
fizetése mai fürdőigazgatói illetményen egy fő fizetésének felel meg.

Az egy fő megszüntetésre kerülő igazgató munkakörét átszervezéssel osszuk fel a 
vezetők között. 

4. sz melléklet
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A Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft közüzemi szerződéseinek rövid 
értelmező áttekintése

Villamos energia szerződés:
A társaság az E.ON Energiaszolgáltató Kft-től szabadpiaci szerződés keretében szerzi be a 
villamos energiát. A szerződött új egységárnál láthatóan kedvezőbb feltételekkel lehetett volna 
szerződést kötni 2011-re, de a Gotthárd-Therm Kft-nek az év elejei likviditási problémái miatt 
részletfizetési lehetőséget kellett kérnie a villamos energiakereskedőtől. Ennek feltételeként a 
2011. évre előre meg kellett kötnie szabadpiaci szerződését az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-
vel. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 
Így, tulajdonképpen kényszerhelyzetben a piaci szereplők versenyeztetésére nem volt 
lehetősége.
A villamos energia árában a rendszerhasználati díjak (RHD), a pénzeszközök (szénfillér stb.) 
és az energiaadó hatósági áras komponensek, függetlenek a szabadpiaci villamos energia 
díjától. Ezek esetleges jövő évi változásáról még nincs információ.
Az átvételre szerződött mennyiség 1,6 GWh, melyet +/- 20 %-os tolerancia sávval kell 
teljesíteni.
A villamos energia költségekben változatlan hatósági áras komponensek esetén a szerződés 
szerinti árral és a lekötött mennyiséggel számolva 2011 évben a 2010 évi költségekhez képest 
a következő megtakarítás várható:
Jelenlegi energiadíj:                                                       25,6   Ft/kWh + Áfa
Szerződött új energiadíj:                                                20,91 Ft/kWh + Áfa
Különbség:                                                                       4,69 Ft/kWh + Áfa  
Éves lekötött mennyiség: 1,6 GWh 
Megtakarítás :  1.600.000kWh× 4,69 Ft/kWh=   7.504.000 Ft + Áfa 

 Földgáz közüzemi szerződés:
A társaság a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól 
szabadpiaci szerződés keretében szerzi be a földgázt, „gázév” szerinti szállítási időszakra 
(2010.07.01-2011.07.01). Szabadpiaci szereplők versenyeztetése nem volt, vélhetően az 
érkező ajánlatok közül a „legjobbat” választották. Fontos megjegyezni, hogy itt nem csak a 
gáz molekula ára, hanem a szerződéses feltételek is lényegesek. Jelen szerződés esetében ezek 
a „szokásos” feltételek. Heti gázigény előrejelzést követően napi pontosítást kell adni a 
másnapi várható földgáz igényre, mely mennyiségtől a szerződés szerint pótdíj fizetése nélkül 
+/-12%-ban lehet eltérni. Átmeneti időben előfordul, hogy nem tudnak beleférni ebbe a TOP-
sávba. A jövőben szélesebb sávra kell alkut kötni! ( Az önkormányzat két másik 
nagyfogyasztójánál TOP-sáv mentességet tudtunk elérni.) A negyed éves (és így az éves) 
mennyiségi eltérés  -20 ill. +20 % lehet. Tapasztalataim szerint ebben is rugalmasabbak 
lehetnek a kereskedők. Ezért megtakarítási lehetőség céljával ezt a sávot is tágítani kellene. 
A gáz molekula árát képlet alapján számítják (indexált ár), melyben a kőolaj ára és a dollár 
árfolyam a meghatározó. Az árformula szerinti árat a vevő kérésére fix, vagy részben fix árrá 
lehet alakíttatni. Mivel a piaci folyamatok gázévre nem átláthatók, ezzel a lehetőséggel sem 
biztos az olcsóbb ár.
A rendszerhasználati díjakat és adókat itt is hatósági árak és tarifarendeletek szabályozzák.
A lekötött gázmennyiség 506 ezer m3, ami megfelel cca.17.600 GJ hőenergiának, 
cca.40.200.000 Ft+ Áfa molekuladíjjal és 3.650.000 Ft + Áfa járulékos költséggel jelenlegi 
árakon számolva.
Víz közmű:
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A víz közmű ellátás a helyi szolgáltatóval (VASIVÍZ ZRT) kötött szerződés alapján történik. 
Tarifái és alapdíjai kötöttek. Takarékosságra a mért szennyvízrendszer esetében látok 
lehetőséget azzal, hogy a vezetők elmondása alapján a rendszerbe jelenleg bejutó idegen 
vizeket (csapadékvíz stb.) műszakilag kizárjuk. Ez első körben feltáró és költségbecslő 
munkákat igényel.

Virányi Balázs
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010 november 24-i ülésére

Tárgy: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület RÉGIÓHŐ Kft felé felhalmozott tartozása

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnöke a mellékelt tájékoztató levéllel (1. sz. melléklet) 
fordult  a  T.  Képviselő-testülethez.  Levelében jelezte,  hogy a  RÉGIÓHŐ Kft  felé  jelentős 
tartozást  halmozott  fel,  melyet  az egyesület  saját  erőből  nem tud rendezni.  Kérelmében a 
Képviselő-testület támogatását, illetve a hátralék rendezése ügyében történő fellépést kér.
Ugyanezen témában a RÉGIÓHŐ Kft is megkereséssel élt Polgármester, illetve a Képviselő-
testület felé (2. sz. melléklet).
A témában  előterjesztés készült már az októberi ülésre, melyet a testület akkor mégsem vett 
napirendjére azzal, hogy Virányi Balázs képviselő közreműködésével kiegészítő anyag készül.
A  jelen  előterjesztés  elkészítésénél  felhasználtuk  a  Virányi  Balázs  képviselőtől  kapott 
anyagokat.

A probléma vizsgálatakor fontosak az alábbi tények:
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a kulturális és idegenforgalmi feladatokat a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesülettel láttatja el a két szervezet között kötött megállapodás alapján. Az 
Egyesület  ehhez  a  saját  bevételei  mellett  az  Önkormányzattól  a  működési  költségei 
finanszírozásához  minden  évben  támogatást  kap.  Ebből  fizeti  az  üzemeltetésében  lévő 
Művelődési Ház és a Színház épületek rezsiköltségeit is.
- Ezzel kapcsolatban az Egyesület Elnöke többször jelezte, hogy a támogatás a  kiadásaikra 
nem nyújt fedezetet. Ilyenkor különösen kiemelte a „horribilis” rezsiköltségeket. Ugyancsak 
az  Egyesület  vezetése  többször  kérte,  hogy  az  önkormányzat  tartsa  be  a  megállapodás 
finanszírozással kapcsolatos pontjait.

A  megállapítások:
-  Mivel  a  felhalmozott  távhő  számlatartozás  mára  6.913.149  Forintra  duzzadt,   az 
előzőekben  említett  hivatkozások  miatt  a  döntés  előkészítés  során  szükséges  az 
Önkormányzat felelősségének vizsgálata. Ehhez két táblázatot készítettünk.
 Az elsőben  az épületek 2011. évben várható közüzemi költségeit vettük számba a korábbi 
időszak átlagfogyasztásainak figyelembe vételével. A távhőszolgáltatás esetében a szabadpiaci 
földgáz ár kiszámíthatatlansága miatt cca. 1.000 ezer Forinttal felülterveztünk! 

Művelődési  ház 
Áfával

Színház Áfával Összesen Áfával 

Villamos energia    330.000,-    935.000,- 1.265.000,-
Víz és csatorna      45.000,-    245.000,-    290.000,-
Földgáz 1.100.000,-                 - 1.000.000,-
Távhőszolgáltatás                 - 5.950.000,- 5.950.000,- 

1.475.000,- 7.130.000,- 8.605.000,-
1. táblázat
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-  A  másik  felvetés  az  önkormányzati  támogatásokra  vonatkozott.  A  Virányi  Balázs 
képviselőtől kapott  második táblázatban az Önkormányzat által 2005.09.01-től 2009.12.31-ig 
az  Egyesület  számára   átadott  összes  forrást  feltüntettük  (  a  pénzügyi  iroda  beszámolói 
alapján), mellé téve a megállapodásokban vállalt összegeket és az Egyesület nyilvános éves 
mérleg adatait.

Év Inflá
ció 
%

Eredeti 
önkorm. 
előirányzat 
ezer Ft

Módosított  és 
teljesített 
önkorm. 
előirányzat  + 
egyéb  átadott 
forrás
 ezer Ft

Megállapo
dásban 
vállalt 
önkorm. 
támogatás 
ezer Ft

Átadott  és 
vállalt  önkorm. 
támogatás 
különbsége 
ezer Ft

Egyesület 
mérleg 
szerinti 
eredménye 
ezer Ft

2005 
09.01 
-től

3,6   9.475    9.475 8.661*  +    814   +    420

2006 3,9 27.420  28.179** 26.920  + 1.259   + 1.866
2007 8 27.950  30.679*** 27.970  + 2.709   - 4.797
2008 6,1 29.340  32.500**** 30.207  + 2.293   - 7.148
2009 
12.31 
-ig

4,2 26.972  29.813***** 34.020
******

 -  4.207   - 2.530

130.646 127.778  + 2.868  - 12.189
2. táblázat

* A 2005. évi önkormányzati költségvetésben a” Művelődési ház és színház tevékenység”-re 
tervezett önkormányzati támogatás (25.984 ezer Ft) időarányos része.
** Tartalmazza az egyéb jogcímeken átadott előirányzatokat is.
*** Tartalmazza az egyéb jogcímeken átadott előirányzatokat, továbbá a Chiron projektben 
számla  ellenében  átadott  2007.  évre  járó  2.160  ezer  Ft  Látogató  Központ  üzemeltetési 
támogatást.
**** Tartalmazza az egyéb jogcímeken átadott előirányzatokat, továbbá a Chiron projektben 
számla  ellenében  átadott  2008.  évre  járó  2.160  ezer  Ft  Látogató  Központ  üzemeltetési 
támogatást .
***** Tartalmazza az egyéb jogcímeken átadott előirányzatokat, a közcélú foglalkoztatáshoz 
átadott  536 ezer  Forintot,  valamint  a  Közszolgáltató  Vállalattól  átadott  takarítói  álláshely 
időarányos költségeit 972 ezer Ft összegben. Tartalmazza továbbá az egyesület kérésére az év 
végi likviditási gondjai miatt  a  2010. évi támogatás terhére  2009-ben átadott 1.120 ezer 
Forintot.
****** Tartalmazza a takarítói álláshely időarányos költségét (972 eFt), valamint a turisztikai 
feladatellátásért átadott 1.000 eFt-ot..

Jól  látható,  hogy az  Önkormányzat  az  Egyesület  eladósodásához tartozó  időszakban 
különböző  módokon  összességében  2.868  ezer  Forint  többlettel  teljesítette 
kötelezettségét!
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Ugyanakkor a megkapott kimutatásban foglaltakhoz képest meg kell jegyezni, hogy a Chiron 
projektben a Látogató Központ üzemeltetésére átadott összegek pályázati pénzek voltak és 
olyan feladat finanszírozására szolgáltak, amelyek az önkormányzat és az Egyesület közötti 
eredeti megállapodásban nem szerepeltek. Ezeket az egyesület külön megállapodás alapján a 
Látogató Központ üzemeltetésére kapta és csak erre költhette el. 

-  Az előzményekhez tartozik az is,  hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata  Képviselő-
testülete a költségvetés kritikus helyzete miatt a 299/2009. sz. képviselő-testületi határozat 3. 
pontjában felkérte a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Elnökét, hogy a 2010. januári ülésre 
az  Egyesületnél  megvalósítható  és  javasolt  kiadáscsökkentésre  alternatív  megoldási 
javaslatokat  terjesszen  elő,  egyben  az  önkormányzattal  megkötött  együttműködési 
megállapodás  felülvizsgálata  tekintetében  is  tegye  meg  javaslatait.  Ez  megtörtént,  de 
láthatóan így sem kezelhető a probléma.

-   Mit tehetünk a felhalmozott tartozás ügyében?  

 A probléma forrása – a kimutatott többlettámogatásokat látva  - valószínűleg másutt 
keresendő! A nagymérvű eladósodás az Egyesület vezetésében és szervezeti felépítésében 
történt változtatások időszakában kezdődött (2007. évtől), ami feltételezhet gazdálkodási 
hibákat is. A gazdálkodási hibák mögött  pedig konkrét személyek lehetenek.

Induljunk ki a jelenlegi helyzetből a havi beszámoló és a távhő szolgáltató adatait összegezve.

Az egyesület anyagi helyzete november 15-ig a következő: 
Lejárt számlatartozás:    -7.867.876;- Ft
Folyószámla egyenleg:  -2.322.380;-Ft 
Készpénz:                      +     54.765;-Ft
Öszesen:                      - 10.135.491;-Ft

Az Önkormányzat súlyos forráshiánnyal néz szembe.
A 2010. évben az egyesület által még lehívható önkormányzati támogatás 1.000 ezer Ft. 
Ez az összeg a  bérköltségeket fedezi, de a járulékokat, egyéb közüzemi stb. számlákat már 
biztosan nem. Vagyis a távhő számlák önkormányzati kifizetése esetén is fizetésképtelenné 
válhat az egyesület.

Az egyébként  toleránsnak  mondható  távhő  szolgáltatónál   felhalmozott  tartozás  két 
szempontból is etikátlan „megoldása”, a gazdálkodási hibáknak:
1. A RÉGIÓHŐ Kft működéséből következően a távhő szolgáltató kintlévőségei könnyen az 
Önkormányzat terhévé válhatnak a  tulajdonosok közötti  szindikátusi  szerződés szerint.  Ez 
kényszerítő erő az Önkormányzat számára a tartozás átvállalására.
2.  Mivel  a  távhő  szolgáltató  null  szaldóra  tervez,  így  a  kintlévőségek  is  hozzájárulnak 
működési  hitel  igénybevételének  szükségességéhez.  Ennek  járulékos  költségei  vannak, 
melyek valamennyi fogyasztót érintik.

Az Egyesület önálló jogi személy, melynek az önkormányzat nem fenntartója, hanem 
szolgáltatásának  vásárlója,  támogatója.  Ezért  annak  szerkezetébe,  felelősségi 
rendszerébe, személyi és fegyelmi ügyeibe közvetlen önkormányzati beleszólásunk nincs. 
Ugyanakkor  a  feladatellátás  kapcsán  a  megállapodásunkban  rögzített  módon 
közpénzzel  történő  takarékos  gazdálkodást,  és  a  fizetési  kötelezettségek  folyamatos 
teljesítését vártuk az egyesülettől. 
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Több olyan  problémát  is  felvet  az  Előterjesztés  fenti  része,  ami  a  kialakult  helyzet 
tisztázását követeli meg.

- Egyrészről  az  önkormányzat  többlettámogatást  biztosítani  nem  tud  a  jelen 
pillanatban. 

- Ugyanakkor  a  színház  épületének  tulajdonosaként  a  szolgáltató  Régióhő  Kft 
irányába vannak feladatai az önkormányzatnak is a kialakult helyzetben. 

- Végezetül pedig szükségesnek látszik az elmúlt öt év önkormányzat által adott 
támogatásaiból  végzett  feladatok,  megkötött  megállapodások  és  adott 
megrendelések  felülvizsgálata, a vizsgálat elrendelése. 

Ezekre irányul a határozati javaslat  is.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület  Régióhő  Kft-nél  felhalmozott  tartozásainak  rendezésére  az  önkormányzat 
költségvetési helyzetére tekintettel támogatást biztosítani nem tud. 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesületnek  a  Régióhő  Kft  irányába  fennálló  tartozás  rendezése  ügyében  felkéri  a 
polgármester, hogy a Színház épületének tulajdonosaként kezdjen tárgyalásokat a Régióhő Kft 
vezetőjével  a  keletkezett  tartozás  rendezésének  lehetséges  módjáról:  a  tartozás 
átütemezéséről,  halasztásáról,  vagy  egyéb  lehetséges  megoldásokról.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  2011.  évi  támogatása  során  a 
távhőtartozás rendezése érdekében kötendő megállapodás függvényében az éves támogatásból 
a  tartozás  rendezéséhez  szükséges  összeget  visszatarthatja.  Mindezekhez  a  szükséges 
megállapodásokat elő kell készíteni.

Felelős: a tárgyalások lefolytatásáért Huszár Gábor polgármester
Határidő: 2010. decemberi testületi ülésig

2.  A  Képviselő-testület  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  gazdálkodásának 
átláthatóságában  érdekelt.  Felkéri  az  Egyesület  Elnökét,  hogy  a  következő  15  napban 
biztosítson lehetőséget a Pénzügyi Bizottság képviselői részére az eltelt évek (2005. 09.01-től 
kezdve)  számviteli  bizonylatainak,  szerződéseinek,  teljesítési  igazolásainak, 
jegyzőkönyveinek minden részletre kiterjedő betekintésére.

Felelős: Huszár Gábor polgármester
              Kardosné Kovács Márta biz. elnök
Határidő: 2010. decemberi testületi ülés

Szentgotthárd, 2010. november 22                      

                                                                                  Huszár Gábor 
                                                                                  Polgármester
Ellenjegyzés:
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E L Ő T E R J E S Z TÉ É S
A Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: Vasi TISZK 2011. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2008. március 1-jén négy Vas megyei önkormányzattal 
közösen  alapította   a  Vas  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulást  (  Vasi  TISZK  )  a 
szakképzés  hatékony  formában  történő  megszervezése,  a  munkaerő-piaci  igényeknek 
megfelelő profilú képzések kialakításának érdekében. 
A társulási megállapodásban a Társulás tagjai a kötelezettséget vállaltak a TISZK működési 
költségeinek,  -  az  egyes  önkormányzatok  által  fenntartott  intézmények  tanuló  létszámai 
alapján - történő költségvetési hozzájárulás biztosításáról.

Dr. Ács Zoltán Igazgató tájékoztatása alapján a TISZK 2011. évi költségvetés tervezete 4,6 
millió forinttal magasabb az előző évinél.
Ez adódik abból, hogy a megváltozott államháztartási törvény értelmében pénzügyileg is önállóvá 
vált  a  Társulás,  tehát  a  munkaszervezetnek  önálló  pénzügyi  vezetőre  van  szüksége.  Illetve  a 
TÁMOP pályázat pénzéből fizette eddig az Igazgató bérének ¾-ét és a pénzügyi vezető bérét is. 
Ezt tovább nem tudják eszközölni, mert a pályázat 2010. december 31-én véget ér, ez a 2011. 
évben már nem lehetséges.
Ebből kifolyólag megemelkedik a tagok ( önkormányzatok) éves hozzájárulása is.
Szentgotthárd Város Önkormányzata esetében emelkedik amiatt is, mert a III. Béla Szakképző 
iskola és Kollégium intézményének tanuló létszáma 528 –ról 546 főre emelkedett.
2010-ben  tanulónként  3.912,76.-Ft-ot,  azaz  2.066.e-Ft  –ot  fizetet  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata a Vasi TISZK-nek.
2011. évben tanulónként 5.623,172.-Ft-ot , azaz összesen 3.070.252.-Ft-ot kell fizetnie 

városunknak a Vasi TISZK-nek a megállapodás alapján.

Fentiekre  tekintettel  kérem  a  T.  Képviselő-testületet  ,  hogy  a  Vasi  TISZK  2011.  évi 
költségvetésének  tervezetét  elsősorban  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatára  eső 
hozzájárulást  áttanulmányozni  és  Szentgotthárd  Város  2011.évi  költségvetésébe  beépíteni 
szíveskedjen.

Kérem a T. Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen .

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  a  Vasi  TISZK 
2011.  évi  működéséhez  3.070.252.-Ft hozzájárulást  beépít   az  Önkormányzat  2011.  évi 
költségvetésébe.
Határidő: azonnal
Felelős  : Huszár Gábor  polgármester

    Jakabné Palkó Edina  irodavezető

172



Szentgotthárd, 2010. november  19.                                            
Huszár Gábor
  polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt   jegyző

                                   Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
   

                                                     
___________________________________________________________________________
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala

Huszár Gábor polgármester úrnak

Tisztelt Polgármester Úr!

Szeretném tájékoztatni arról, hogy a tavalyi költségvetéshez képest a Vasi TISZK 
munkaszervezetének 2011. évre tervezett büdzséje 4,6 millió forinttal magasabb.
Ennek 2 oka van:  a  megváltozott  államigazgatási  törvény értelmében pénzügyileg is  önállóvá 
váltunk, tehát a munkaszervezetnek önálló pénzügyi vezetőre van szüksége. A TÁMOP pályázat 
pénzéből fizettük eddig az én bérem ¾-ét, illetve a pénzügyi vezetőjét is. Mivel a pályázat 2010. 
december 31-én véget ér, ez a 2011. évben már nem lehetséges.

Ez a két tétel emeli a költségvetést, a többi tételt változatlanul hagytuk, illetve kismértékben ott 
emeltünk, ahol eddig a TÁMOP pályázat „rásegített”.

A második napirendi ponthoz mellékelem a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelmét. 

Szombathely, 2010. november 10.

Üdvözlettel:

……………………………..
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Dr. Ács Zoltán
   igazgató

Mellékletek:
1.sz. – Meghatalmazás
2.sz. – 2011. évi költségvetés tervezet
3.sz. – III. Béla Szki – Oktatott szakmák kiegészítése.

Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési tervezete
2011. évre

Önkormányzatok támogatásából

KIADÁSOK

Személyi juttatások

1. Garantált illetmény
1 fő munkaszervezet vezető 308.600 x 11 hó= 3.394.600 Ft
       december hó x 60.000 Ft=      60.000 Ft 
1 fő ügyviteli dolgozó  12 hó x 150.000 Ft = 1.800.000 Ft
1 fő pénzügyi vezető 11 hó x 136.000 Ft = 1.496.000 Ft
Garantált illetmény össszesen:                                                                                                        6.751  

2. Pótlékok
Munkaszervezet vezető 100.000 x 11 hó= 1.100.000 Ft
Munkaszervezet vezető december 40.000=      40.000 Ft
Pénzügyi vezető 30.000 Ft x 11 hó=    330.000 Ft

Pótlékok összesen:                                                                                                                              1.470  

 Rendszeres személyi juttatások                                                                                                      8.221  

3. Nem rendszeres juttatás

Költségtérítések

Közlekedési költségtérítés 12 hónapra

Munkába járás 12.500 Ft x 12 hó= 150.000 Ft               150

Költségtérítés összesen:                                                                                                                       150  

Személyi juttatások összesen:                                                                                                     8.371        

1. Munkaadókat terhelő járulékok
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TB járulék
8.221e Ft után 27 % = 2.219.670 Ft
TB járulék összesen:                 2.220

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                                                     2.220  

Dologi kiadások

Készletbeszerzés

1. Irodaszerek, nyomtatványok ügyviteli munkához   140

2. Kisértékű eszközök beszerzése
Berendezés, felszerelés     45

3. Könyvbeszerzés                80
Szakmai könyvekre

4. Folyóirat beszerzés    80
Vas Népe, szakmai folyóiratok, országos napilap

5. Egyéb információhordozó hivatali működéshez 150
DVD jogtár előfizetés

Készletbeszerzés összesen:                                                                                                                495  

Szolgáltatások 

1. Telefon és internet szolgáltatás 16.700 Ft/hó 200

2. Karbantartás, kisjavítás
480

Szoftver karbantartás 16.000 Ft x 12 hó= 192.000 Ft
Szerver üzemeltetés 24.000 Ft X 12 hó = 288.000 Ft

3. Egyéb üzemeltetés, bérleti díj          1.590
Irodahelyiségek bérleti díja 100.000 Ft X 12 hó= 1.200.000 Ft         

Takarítás 27.200 Ft * 12 hó = 326.400 Ft

Posta 5000 Ft * 12 hó = 60.000 Ft           
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Szolgáltatások összesen:                                                                                                              2.270  

Különféle dologi kiadások

1. Belföldi kiküldetés 500
Munkaszervezet vezető  és pénzügyi vezető kiküldetési díja

2. Általános forgalmi adó 1.755 e Ft után 451

3. Reprezentáció 240
Vendégek fogadására

4. Munkáltató által fizetendő adók- telefondíj 150

Különféle dologi kiadások összesen:                                                                                         1.341  

Egyéb dologi kiadások

Konferenciák részvételi díja 100.000 Ft                     300
 Egyéb dologi kiadás összesen:                                                                                                         300  

Munkaszervezet dologi kiadása összesen:                                                              4.406  

Munkaszervezet kiadásai mindösszesen:                                             14.997  

BEVÉTELEK

Önkormányzatok támogatásai

1. Vas Megyei Önkormányzat 890 fő x  5.623,172 Ft =  5.004.623
2. Bük Város Önkormányzata 156 fő x  5.623,172 Ft =     877.215 
3. Celldömölk Város Önkormányzata 309 fő x  5.623,172 Ft =  1.737.560
4. Sárvár Város Önkormányzata 766 fő x  5.623,172 Ft  = 4.307.350
5. Szentgotthárd Város Önkormányzata       546 fő x  5.623,172 Ft =  3.070.252  

            Összesen:          2.667 fő                            14.997.000           

Költségvetési támogatás összesen:                                                              14.997  

Szombathely, 2010. november 8.

Dr. Ács Zoltán Csatay Krisztina
munkaszerv.vez. pü. vez.

176



ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2010. november 24-i  ülésére

Tárgy : Beszámoló  Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2010. évi Energia-
              racionalizálási programterve teljesítéséről és a 2011. évi Energia-racionalizálási
              programterv javaslata    
  

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

I.
Előzmények, az energia racionalizálás során eddig megtett lépések

- A 304/2004, 82/2005, 258/2005. sz. határozatokban foglaltaknak megfelelően létrejött  és a 
szükséges rendszerességgel tartotta üléseit az Energetikai Bizottság. 
-  az  elmúlt  évek  energia  racionalizálási  terveinek  megfelelően  több  intézményünk,  így  a 
Gimnázium,  Játékvár  Óvoda,  Tótágas  Alapítvány  Bölcsőde,  Városi  Könyvtár,  Zeneiskola, 
Széchenyi Ált.  Iskola belső világítási  rendszerének korszerűsítésére kértünk vállalkozóktól 
ajánlatokat,    melyeket  a  Képviselő-testület  elé  terjesztettünk.  A javasolt  korszerűsítések 
következtében cca. 35 – 40 %-al csökkenthető lett volna a villamos energia felhasználás. A 
beruházásokra felvett   hiteleket  a megtakarításokból döntő mértékben finanszírozni lehetett 
volna.  Mivel  a  korszerűsítésekre  felvett  hitelek  visszafizetések   futamideje  alatt   energia 
költség  csökkenése  nem lett  volna  kimutatható  (a  35-40  %-al  csökkenő villamos  energia 
számlákhoz hozzá adódtak volna a felvett hitel törlesztésének tőke és kamat terhei) ezért jobb 
pályázati lehetőség hiányában, az ajánlatok nem lettek elfogadva.
Pozitív példaként említhető ugyanakkor  az  Arany János Általános Iskolában 2004. évben 
megvalósult  világítás korszerűsítés,  melynek következtében az intézmény villamos energia 
felhasználása a bázis évhez viszonyítva – az előzetes  számításoknak megfelelően -  36-39 %-
al csökkent, így a 10 évre felvett hitel a megtakarításokból finanszírozhatóvá vált.
Szintén sikeresnek mondható a közvilágítási hálózat 2004. évi korszerűsítése, melynek révén 
jelentősen cca.30 % -al csökkent az energia felhasználás és összességében – ha eltekintenénk 
az időközbeni áremelésektől – csökkent volna fizetendő díj is.
A  felsorolt  energia-racionalizálása  projektek  a  középtávú  (2004  –  2010.)  Energetikai 
Stratégiai  Terv  iránymutatásának  megfelelően  valósultak  meg.  Az  önkormányzati 
energiagazdálkodási  rendszer  kiépítéséhez  nagyban  hozzájárult  a  Képviselő-testület  által 
létrehozott városi energetikusi státus létrehozása. Napjainkra elértük, hogy az energetikával, 
energia-racionalizálással   rendszeresen foglalkozik az Energetikai Bizottság, melynek tagjai a 
városi  energetikus,  a  Közszolgáltató  Vállalat  vezetője,  a  RÉGIÓHŐ  kft  vezetője,  külső 
energetikai és távfűtési szakmérnök, jegyző, környezetvédelmi tanácsnok, az Önkormányzati 
erőforrások és külkapcsolatok bizottsága vezetője és a  műszaki iroda vezetője. A bizottság 
által elfogadott javaslatok, projektek, éves energia-racionalizálási programtervek rendszeresen 
a Képviselő-testület elé kerültek megvitatásra. Az elfogadott programtervek megvalósításáról 
minden év novemberében előterjesztés készült.
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A 2010. évi energia racionalizálási programterv teljesítése : 
-  A  Képviselő-testület  268/2009.  számú  határozatával  fogadta  el  a  2009.  évi  energia-
racionalizálási  programterv  teljesítéséről  készített  beszámolót  és  a  2010.  évi  energia-
racionalizálási programtervet. 

-  Az  önkormányzati  intézményeknél  és  a  Polgármesteri  hivatalban  történő  energia 
felhasználási és energia racionalizálási munkákat  irányító városi energetikus - a  Képviselő-
testület  317/2007.számú határozatának megfelelően -  folyamatosan figyelemmel kísérte az 
önkormányzatunk  részére  kedvező  energetikai  pályázatokat,  továbbá  az  intézményeknél 
ellenőrizte  az  energia  felhasználást,  elemezte  az  energia  számlákat,  irányította  a  kisebb 
volumenű, főleg szabályozástechnikai beruházásokat,  továbbá a Közszolgáltató Vállalat által 
üzemeltetett  intézmények  (Gimnázium,  Szakorvosi  Rendelő,  Kollégium)  fűtéstechnikai 
karbantartási munkáit. 
A  RÉGIÓHŐ  kft  Felügyelő  Bizottsága  tagjaként,  kezdeményezte  a  szentgotthárdi 
intézményekben megvalósított, energia megtakarítást eredményező  fejlesztési munkákat.  
Tevékenységéről negyedévenként rendszeresen tájékoztatta a Képviselő-testületet.
A munkája következtében keletkező költség csökkenésekről, megtakarításokról  a 2010. évi 
összes szolgáltatói  (EON-ÉDÁSZ Zrt,  GDF SUEZ Zrt,  Vasivíz Zrt)   számla kézhezvétele 
után, a 2011. januári testületi ülésre készít beszámolót. 

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

- A „Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésével (…) kapcsolatos 
költségvetési támogatás”  (8/2009.ÖM.) sikeres kistérségi pályázat keretében a Szentgotthárd 
és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB)  Játékvár óvodájában – a program 
részeként, energiaracionalizálási céllal,   –  4 db foglalkoztatóban és 3 db vizesblokkban a 
nyílászárók hőszigetelt ablakokra lettek kicserélve, termosztatikus radiátorszelepekkel ellátott 
lapradiátorok kerültek beépítésére és a nevezett helyiségekben energiatakarékos világítótestek 
lettek  felszerelve.  Az  Arany  János  Általános  Iskolában  az  elöregedett  öntöttvas  hőleadók 
(radiátorok)  helyett  155  db,  termosztatikus  radiátorszeleppel  felszerelt  lapradiátor  került 
felszerelésre,  melyek  a  jobb  szabályozhatóság  miatt  fűtési  energia  megtakarítást 
eredményezhetnek. Az iskola elavult, javíthatatlanná vált HMV bojlerének cseréjé a városi 
energetikus irányításával valósult meg.

-  A  Rákóczi  úti  háziorvosi  rendelők  energetikai  korszerűsítése  az  NYDOP  5.2.1./A 
„Szentgotthárdi  háziorvosi  rendelő  komplex  akadálymentesítése  és  energiahatékony 
felújítása” nyertes pályázat részeként valósul meg (főbejárati  nyílászáróinak korszerűsítése, 
hőközponti szabályzó beépítése).
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-  Sajnálatos  módon  az  első  fordulóban nyertes   NYDOP 3.1.1./A,   „Szentgotthárd  város 
központjának  megújítása  civil  és  vállalkozói  partnerségben”  (városrehabiltáció)  pályázat 
révén  megvalósítható  energiaracionalizálási  lehetőségeket  (Színház  külső  falazatának 
részleges  hőszigetelése,  nyílászáróinak  cseréje,  fűtési  rendszerének  korszerűsítése,  a 
Polgármesteri hivatal ablakai belső szárnyainak hőszigetelt üvegezésűre való cseréje) - önrész 
hiányában -  nem tudjuk megvalósítani.

- A Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett fűtési rendszerek közül a Vörösmarty M. Gim- 
názium,  III. Béla Szakképző Iskola  Kollégiuma esetében - megfelelő pályázati lehetőségek 
illetve  forrás/önrész  hiányában  csak  az  előző  évben  beszabályozott   fűtésszabályozók 
ellenőrzésére  és  a  fűtési  rendszerek  minimálisan  szükséges  karbantartására   került  sor, 
továbbá  a  Gimnázium  esetében  a  gázhálózat  átalakításával  teljesítmény   lekötést 
csökkentettünk 65 m3/h –ról 40 m3/h-ra.

- A RÉGIÓHŐ kft által működtetett hőközpontokban ( Arany J. Ált.  Iskola, Szentgotthárd és 
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB), III. Béla Szakképző Iskola, Rákóczi u-i 
Orvosi Rendelő, Színház, Polgármesteri  Hivatal)  csak kismértékű korszerűsítésekre került 
sor, a fűtőköri szabályozás kiépítésére, felhasználói oldalon  újabb fűtési körök létrehozására, 
termosztatikus radiátorszelepek felszerelésére forrás hiányában sajnos nem került sor.  

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

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2010. évi Energia-racionalizálási Programtervünket 
nagyobb részt  sikerült  megvalósítanunk.  Elmaradt  –  forrás  hiányában  –  a  Közszolgáltató 
Vállalat  által  működtetett  fűtési  rendszerek  korszerűsítése  és  sajnos  hasonló  okból  a 
RÉGIÓHŐ kft hőközpontjainak felújítása is a következő évekre tolódott.
A közvilágítás területén kismértékű visszalépés történt, ugyanis lakósági kérésre, a Képviselő-
testület  jóváhagyásával  (lásd:  közmeghallgatás)  a  Vörösmarty  utcában  2  db  világítótestet 
vissza  kellett  kapcsoltatnunk.  Az  ALLISON   gyárépítése  következtében  az  Ipari  Park 
Felsőliget utcájában szintén be kell kapcsoltatnunk a közvilágítást, ami költségnövekedéssel 
fog járni.

II.
A  lehetséges jövőbeni energiaracionalizálási irányok:

- Az energiapiac EU normatívák miatti megnyitása és a közüzemi tarifák háttérbe szorulása 
következtében 2011. évben az energia árak csökkenése nem, csak emelése várható. Tekintve, 
hogy az önkormányzati intézmények jelentős energia felhasználók, ezért az áremelkedések 
önkormányzatunkat jelentős, akár 6.000,- 8.000,- eFt többletkiadásra is kényszerítheti. 

- A jövőben minden olyan pályázati lehetőséget meg kell ragadni amibe energiaracionalizálást 
eredményező fejlesztés beleilleszthető. Pl.  Városrehabilitációs pályázat (NYDOP 3.1.1./A), 
Közoktatási  intézmények  korszerűsítése  NYDOP  5.3.1./A  pályázati  lehetőség 
kihasználásával.  Az  előbbi  esetben  elsősorban  a  Színház,  másodsorban  a  Polgármesteri 
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Hivatal épülete, utóbbi esetében az Arany János Általános Iskola régi épülete homlokzatának 
utólagos hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje lenne megvalósítható.

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

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

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

- Egy fontos irány, hogy az energetika területén foglalkozni kell az elkövetkezendő években 
az alternatív energia alkalmazásának egyes kérdéseivel és lehetőségeivel is. 

- Fontos feladat lenne az energiafelhasználás korszerű módon való folyamatos 
kontrollrendszerének a megteremtése is, így az energetikai stratégiai tervünkben majd ezzel is 
foglalkozni kell.

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

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

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

Tisztelt Képviselő – testület!

Az energetikának a következő években is egyre nagyobb szerepe lesz, azzal folyamatosan 
továbbra is foglalkozni kell. Ehhez nyújt segítséget az Energetikai Stratégiai terv, amit több 
évet, sőt mint a most lejáró 2004 – 2010. közötti időszak is mutatja több önkormányzati 
ciklust átívelően érdemes megalkotni.

Önkormányzatunk 2011-2017 évekre vonatkozó középtávú Energetikai Stratégiai Tervét – az 
új kormány és városunk megújult Képviselő-testületének irányelvei, elvárásai és a pénzügyi 
lehetőségek figyelembe vételével a decemberi vagy a januári testületi ülésen lesz érdemes 
megalkotnunk. 

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  önkormányzati intézmények 
2010. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót és az 1.sz. 
mellékletként csatolt, 2011. év végéig szóló,   Energia-racionalizálás programtervet elfogadja. 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 
2010. évi Energia-racionalizálási Programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, 
az  1.sz  mellékletként  csatolt  2011.  évi  Energia-racionalizálás  Programtervet  az  alábbiak 
szerint …………………….…….……………………………javasolja megváltoztatni

Határidő : azonnal
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. 11. 15.
                                                          
                                                                                                      Fekete Tamás     
Ellenjegyzem :                                                                         műszaki irodavezető        
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1. számú melléklet

Önkormányzati intézmények Energia-racionalizálási Programterv
javaslata 2011. év végéig

1./  Az előző évihez hasonlóan,  továbbra is figyelemmel  kell kísérnünk villamos energia és a 
     földgáz szabadpiaci vásárlási lehetőségeit, így  az energiakereskedőktől újabb ajánlatotokat 
     kell kérnünk,  ezzel egyidejűleg össze kellene hangolni energia vásárlásainkat más  hason-
     ló  adottságú,  önmagukban  nem,  de összefogva már nagyfogyasztónak  minősülő  kistér-
     ségi önkormányzatokkal  a minél nagyobb piaci kedvezmények  elérése  céljából.  
     Kedvező  esetben  szükséges  a  jelenlegi    szolgáltatókkal    a  szerződések  bontása   és új 
     megállapodások  megkötése.

2./ Az   önkormányzati energiafelhasználás   költségeinek   szinten tartása, illetve csökkentése 
     érdekében  továbbra is minden  olyan  pályázati lehetőséget fel kell  kutatni amelyik - ha 
     csak részlegesen is - racionalizálást tesz lehetővé (lásd NYDOP pályázatok)
    
3./ Folyamatosan  vizsgálni  kell  –  főleg  kisebb  intézményeknél  –  alternatív energiafor-
     rások felhasználásának lehetőségét (pl. biomassza fűtés, pellet fűtés).
     
4./ Önkormányzati  intézmények  (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bőlcső-
     de (SZEOB)  Széchenyi Ált. Iskola,  III. Béla  Szakképző Iskola,  Vörösmarty M. Gimná-
     zium) belső világítási  hálózatának  korszerűsítése  pályázati lehetőség, forrás felhaszná-
     lásával.
     
5./ A Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett fűtési rendszerek közül a Vörösmarty M. Gim-
     názium fűtési rendszerének korszerűsítésére árajánlatok kérése,  a finanszírozás módjának
    megválasztása  2011. június 30-ig.

6./ A  RÉGIÓHŐ   kft   által  működtetett  hőközpontokban   (Arany J. Ált.  Iskola, Szentgott-
     thárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB),  III. Béla Szakképző  Iskola, 
     Rákóczi u-i Orvosi Rendelő, Polgármesteri hivatal) a fűtőköri szabályozás kiépítésére, fel-
     használói oldalon – szükség szerint - újabb szabályozható fűtési körök létrehozása, termo-
     sztatikus radiátorszelepek felszerelésére és a nyílászárók utólagos résszigetelésére pályázat 
     kiírása,  értékelése,  a finanszírozás módjának kiválasztása 2011. június 30-ig.
    
7./ A közvilágítási hálózat ismételt felmérése, a szükségtelen világítótestek kikapcsoltatása.

8./ Önkormányzati intézmények energetikai felügyeleti rendszerének kiépítése és működtetése

9./ A városi távhőszolgáltatásban alternatív energiaforrások bevonási lehetőségeinek vizsgá-
     lata

10./ A RÉGIÓHŐ kft Mártirok úti kazánháza korszerűsítésének (kondenzációs kazánok) elő- 
   segítése és szorgalmazása
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A  hatósági  tevékenységről  szóló  beszámolót  a  Képviselőtestület  az  elmúlt  években 
rendszeresen visszatérően tárgyalta, jelen tájékoztató a 2009. október 1-től- 2010.szeptember 
30-ig terjedő időszakot mutatja be. 
2010.szeptember  1-én  lépett  hatályba  a  fővárosi,  megyei  közigazgatási  hivatalokról  szóló 
214/2010. (VII.9.) Korm. rendelet, mely szerint a hivatalvezető minden évben az előző évi 
tevékenységéről  összegző  jelentést  készít,  e  beszámolási  kötelezettség  kiterjed  a 
polgármesterre és a jegyzőre is az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően. Ugyan 
ennek  végrehajtására  vonatkozóan  útmutatást  még  nem  kaptunk,  de  folytatva  eddigi 
gyakorlatunkat a Képviselő-testület munkaterve alapján elkészítettük éves beszámolónkat.

I.
Általános áttekintés

Az  államigazgatási  döntések  számuknál,  s  most  már  a  döntések  jellegénél  fogva  is 
meghatározói  az  állampolgárok  életének,  hiszen  a  társadalmi  viszonyok  nagy  részére 
kiterjednek.

2009.  évben  az  önkormányzatoknál  9.776.797  (~10  millió)  államigazgatási  hatósági 
döntés  született,  mintegy  30  milliós  (30.411.318)  ügyiratforgalom  mellett.  Egy  éves 
összehasonlításban ez stagnálást jelent a döntések számát illetően (2008. évben a döntések 
száma 9.823.655), azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 2002. évben az első 
fokú államigazgatási határozatok száma csak 5.997.189 volt országosan. Vas megyében 2009-
ben 243.922 államigazgatási hatósági döntést hoztak.

Ha az államigazgatási hatósági döntések számának megoszlását nézzük Budapest, a kistérségi 
székhely települések és az ország egyéb települései között (2009-es adatok), akkor azt látjuk, 
hogy mivel a kistérségi székhely településeken 2009-ben 5.123.093 hatósági döntést hoztak 
meg,  a  székhely  településeken  és  Budapesten  intézik  az  önkormányzatok  az 
államigazgatási hatósági ügyeik nagy részét, 68,3%-át (körülbelül a kétharmadát).

2009-re az arányokat tekintve minimális a változás 2008-hoz képest: az adóigazgatási ágazat 
dominanciája  és  –  kis  eltéréssel,  de  –  részaránya  is  megmaradt  (44%),  az  okmányirodai 
ügyeket  is  magában foglaló  önkormányzati  és  területfejlesztési;  igazságügyi  és  rendészeti 
igazgatás ágazat 31,15%-os részesedéssel van jelen,  és a  szociális ágazatba tartozó ügyek 
aránya kismértékben nőtt (13,5-ről 14,19%-ra).

A  döntéshozók  megoszlását  dinamikájában  vizsgálva  azt  látjuk,  hogy  2002.  évben  a 
meghozott határozatok 89 %-át a (fő)jegyző, 9,9 %-át a polgármesteri hivatal ügyintézője, 1,1 
%-át pedig a (fő)polgármester hozta meg. 2009-ben e százalékos arány 92,2% és 7,08%, ami 
a jegyző és apparátusa államigazgatási jellegű feladatokkal való leterheltségét mutatja.
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A határidők betartásával kapcsolatos hivatali fegyelem – vélelmezhetően a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. (továbbiakban: 
Ket.)   szigorúbb, feszesebb szabályozásának is köszönhetően – 2007-re jelentős mértékben 
javult, az összes döntés 99,02%-a határidőn belül született, ami igen figyelemre méltó adat. 
Ez az arány 2008. évben is megmaradt, 98,9%, sőt, 2009-re némileg még javult is (99,14%-
ra) az országos adatok szerint.

A  hatósági  tevékenység  minőségét,  színvonalát,  eredményességét  nemcsak  az  anyagi 
jogszabályok maradéktalan betartása, hanem az is befolyásolja, hogy a jogalkalmazás milyen 
eljárásban, milyen eljárási garanciák mellett történik. A beszámolóban bemutatott időszakban 
a  2005. november 1-én hatályba lépő Ket.  alapján történő ügyintézést  mutatjuk be.  2009. 
október 1-től  a Ket.  jelentősen módosult  -  tekintettel  a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv  hazai  jogba  történő  átültetésével  összefüggő törvénymódosításokra, 
valamint az elektronikus ügyintézésre.    

Bevezetésképpen a legfontosabb eljárásjogi intézményekről szólunk néhány szót.

Az eljárási  törvény szerint  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  hivatalos  nyelve a  magyar,  a 
magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a fordítási és tolmácsolási költség viselése mellett kérheti, 
hogy a  közigazgatási  hatóság  bírálja  el  az  anyanyelvén  vagy valamely  közvetítő  nyelven 
megfogalmazott  kérelmét.  Apai  elismerő  nyilatkozat  felvételekor  és  ideiglenes 
elhelyezéskor,  egyéb  gyermek-elhelyezési  ügyben  egyre  gyakrabban  fordul  elő  tolmács 
közreműködése,  ugyancsak tolmács  működik  közre  anyakönyvi,  útlevél  és  vezetői 
engedéllyel kapcsolatos eljárásokban.

Már  az  előző  beszámolóban  is  kiemeltük,  hogy  a  Ket.  jelentősen  bővítette  az  ügyféli 
jogállásban lévő személyek körét, ez nyilvánvalóan bonyolultabbá teszi az eljárást. Magát az 
ügyintézési határidőt nem növelte, de lényegesen több időt vesz igénybe, hiszen pl. az eljárás 
megindításáról  is  értesíteni  kell,  továbbá  bármely  eljárási  cselekmény  részese  lehet. 
Ugyanakkor  körültekintően  kell  az  eljárás  során  biztosítani  az  ügyféli  jogállást,  hiszen  a 
rosszul  értelmezett  ügyfélkör,  a  kérelmet  előterjesztő  ügyfél  által  gyakorolni  kívánt  jogai 
biztosítására irányuló eljárást időben meghosszabbíthatja, s olyan személyt(ket) jogosíthat fel 
joggyakorlásra, akit/ket nem is lehetne.
A gyámhivatali ügyintézésben a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 7/A §-a határozza meg a 
gyermekvédelmi  gondoskodások körébe  tartozó  eljárásokban ügyfélnek minősülők  körét. 
Problémás lehet a kereskedelmi igazgatás területén és a birtokvédelmi ügyekben az ügyféli 
jogállású személyek körének meghatározása.

Az  iratbetekintési  jog gyakorlásának  lehetőségével  nagyon  ritkán  élnek  ügyfeleink  a 
hatósági eljárásokban, a vizsgált időszakban mindössze birtokvédelmi eljárásban fordult elő. 
A betekintési jog hatósági döntéssel való korlátozására  nem is került sor.

Hatáskör ill. illetékesség hiánya miatti áttétel néhány esetben fordult elő a gyámhivatalnál. 
Egy  nem  tipikus,  de  mindenképpen  kiemelésre  érdemes  esetet  ismertetünk,  amely  jól 
példázza  azt,  hogy  eljárási  kérdések  helyes  vagy  helytelen  alkalmazása  mennyiben 
befolyásolja egy adott ügy érdemi eldöntését.

Bonyolultabb több esetben a környezetvédelmi eljárások témaköre, ugyan áttétel nem volt, de 
gyakorlati tapasztalat, hogy a hatáskör tisztázása néha egyeztetést igényel más hatóságokkal 
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pl.  az  ügyben  másodfokú  hatóság  (Környezetvédelmi  Felügyelőség)  vagy  kereskedelmi 
hatóság jogkörébe tartozik-e az ügy elbírálása.

Az  okmányirodai  ügyintézésben  elég  gyakori  az  illetékesség  hiánya  miatti  áttétel,  ez 
gépjármű ügyeknél az eladás bejelentése során, az anyakönyvi ügyeknél születési esetek hazai 
anyakönyvezésénél  jellemző  és  állampolgársági  vizsgálat  terén  tapasztalható.  Az  utóbbi 
száma  szintén megnövekedett tekintettel arra, hogy a külföldön élő magyar állampolgárok itt 
kívánják  útlevél  kérelmüket  benyújtani,  mivel  a  konzulátusok  2009.  június  29.  óta  nem 
fogadják  az  útlevél  kérelmeket.  Egyéni  vállalkozói  ügyekben  szintén  előfordul,  hiszen  a 
vonatkozó törvény alapján az ügyet az ügyfél bármelyik okmányirodában indíthatja, hatósági 
ellenőrzési jogkörrel viszont csak az egyéni vállalkozó székhelye szerinti jegyző rendelkezik, 
emiatt ezen ügyek iratait illetékességből át kell tenni az eljárásra illetékes hivatalhoz.
Érdekes  a  birtokvédelmi  ügyek  kérdése,  hiszen  ha  hatáskör  hiányában  az  eljárás 
megszüntetésre kerül, az ügyfél egyéni döntése, hogy kívánja-e bíróság előtt az ügyet tovább 
folytatni, ugyanis bírósághoz államigazgatási eljárásból ügy nem tehető át.
Fővárosi  Önkormányzat  Pszichiátriai  Betegek  Otthonának  lakóinál  hagyatéki  eljárásban 
fordult elő,  hogy nem Szentgotthárdon történő haláleset  halott vizsgálati  jegyzőkönyvének 
hagyatéki példányát a tartózkodási helyre – Szentgotthárdra küldik.

Írásban beadott  kérelmek apján indulnak elsősorban hatósági eljárásaink. A legtöbb esetben 
az  ügyfél  saját  maga  személyesen  rendezi  az  ügyeit  az  okmányirodában.  A  szociális 
igazgatásban viszont minden kérelem formanyomtatványon előterjeszthető.

Hivatalból  indul  eljárás  megkeresésre  a  gyámhatósági  eljárásokban  családi  jogállás 
rendezése,  eredménytelen  védelembe  vétel,  ideiglenes  elhelyezés  gyámhivatali 
felülvizsgálata ügyben, gondnokság alá helyezés megindítása, vagyoni ügyekben.
Adóhatósági eljárásban hivatalból, ellenőrzés megállapításáról szóló határozat meghozatala 
érdekében indul eljárás. Az építéshatóság három esetben indított hivatalból eljárást.
Az  okmányirodában  gépjármű  forgalomból  való  kivonása  végrehajtó,  adóhatóság  jelzése 
alapján, kötelező biztosítás hiánya miatt gyakran előfordul, mint hivatalból indult eljárás.
Alapvetően rendszeres szociális ellátások felülvizsgálata esetén indítunk hivatalból eljárást, az 
aktív korúak ellátása és az ápolási díj esetében a szociális igazgatás területén.

A hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az eljárás megindításáról, a kérelemre indult 
eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított öt 
munkanapon belül értesíteni kell.
A gyámhatósági  eljárásokban  minden  esetben  sor  kerül  az  értesítés  kiküldésére,  míg  az 
adóhatósági eljárásokban nem jellemző.
Az  eljárás  megindításáról  szóló  ügyféli  tájékoztatás  az  okmányirodai  eljárásokban  nem 
mindig éri el célját, mert ahogy tapasztaljuk legtöbb esetben el sem olvassák az ügyfelek ezen 
iratot, nem reagálnak rá, melynek következménye így pl. a gépjárművek forgalomból való 
kivonása.
A szociális ügyek általában 5 munkanapon belül intézésre kerülnek, így nem kell értesítést 
küldeni. Hivatalból indult eljárás, például felülvizsgálati eljárás  esetén alkalmazzuk az ügyfél 
tájékoztatását.  Ezidáig viszont még nem kérte a tájékoztatást az eljárás megindításáról az 
általa indított ügyben az ügyfél. 

A hatósági  eljárásokban  jogsegélyt akkor  lehet  kérni,  ha az ügyben a  megkereső hatóság 
illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni, azt az ügyfél jogos 
érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja vagy az ügy elbírálásához olyan adat szükséges, 
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amellyel  más  hatóság,  egyéb  állami,  önkormányzati  szerv  vagy  egyéb  szerv/személy 
rendelkezik. A gyámhatósági eljárásokban anyakönyvi másolat (születési, halotti), lakcím és 
személyi adatok kérése, ítélet kérése, meghallgatás kérése, helyszíni szemle elvégzésének 
kérése, tulajdoni lap kérése, adó-és értékbizonyítvány, leltár elkészíttetése esetén kerül sor.
Az  adóhatósági  eljárásban  általában adó  és  értékbizonyítvány  kiállítását  kérik  hagyatéki 
ügyekhez;  míg  az  adóhatóság  saját  eljárásában  pl.  vendégkönyv  másolatokat  kér  be 
Bevándorlási Hivataltól – idegenforgalmi adó ügyben.              
Belföldi jogsegély alkalmazása gyakorlatilag szinte naponta előfordul  az okmányirodában. 
Például  a  lakcímnyilvántartás  adatainak  egyeztetése  valamely  eljáráshoz,  adatszolgáltatás 
gyámhivatal,  adóhatóság stb. felé. Anyakönyvbe bejegyzett adatok egyeztetése anyakönyvi 
esemény során. Ipari bejelentés köteles tevékenység folytatásánál minden esetben meg kell 
keresni belföldi jogsegély keretében az I. fokú építésügyi hatóságot, arra vonatkozóan, hogy a 
bejelentésben foglalt tevékenység övezeti besorolás alapján az adott telepen végezhető-e. 

Új szabályai a Ket.-nek a kapcsolattartás szabályai, amely alapvetően írásban és szóban 
történő kapcsolattartást jelent. Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a 
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ. Most már rövid szöveges 
üzenet útján, elektronikus levélben és telefonon is lehet tájékoztatást kérni és teljesíteni. A 
hatóság  telefonon és  elektronikus  levélben előzetesen  egyeztetheti  az  ügyféllel  az  egyes 
eljárási  cselekmények  elvégzésének  időpontját.  Ha  a  hatóságok  közötti  kapcsolattartás 
irattovábbítást  nem igényel,  a  hatóságok elektronikus  levélben  vagy telefonon kötelesek 
egymással kapcsolatot tartani.
Írásbeli a kapcsolattartás akkor, ha az ügyfél az iratot az ügyfélkapun keresztül küldi meg a 
hatóságnak, továbbá ha a hatóság az iratot a központi elektronikus szolgáltató rendszeren 
keresztül küldi meg az ügyfélnek vagy a hatóságnak.
A  gyámügyekben  az  ügyfeleket  általában  írásban  tájékoztatják,  tekintettel  az  ügyek 
személyes  jellegére.   Az  idézés  is  írásban  történik.  Előfordul,  némely  esetben,  hogy  az 
ügyintéző  telefonon  tart  kapcsolatot.  Az  adóhatósági  eljárásokban  nincs  elektronikus 
kapcsolattartás, tájékoztatás írásban, szóban egyaránt történik.
Az okmányirodában újként jelentkezett,  hogy meghatározott  okmányok átvétele érdekében 
(vezetői engedély, szig., útlevél)  az ügyfél kérelmező által megadott telefonra SMS küldés 
automatikusan történik, amikor az új okmány az okmányirodába bevételezést nyert.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, valamint az ehhez 
kapcsolódó  végrehajtási  rendeletek  szerint  2010.  január  elsejétől  az  egyéni  vállalkozói 
tevékenység  szünetelését,  megszüntetését,  illetve  a  változások  bejelentését,  adatváltozását 
kizárólag elektronikus úton, az erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével, az 
ügyfélkapun keresztül lehet kezdeményezni.   Az említett eljárások díj- és illetékmentesek. 
Ezáltal  jelentősen  csökkennek az  egyéni  vállalkozók adminisztrációs  és  anyagi  terhei. Az 
okmányirodában  minden,  a  bejelentést  személyesen  kezdeményező és  ügyfélkapuval  nem 
rendelkező  ügyfél  számára  ingyenesen  ügyfélkaput  hozunk  létre,  hiszen  ez  a  későbbi 
elektronikus  ügyintézés  elengedhetetlen  feltétele. Az  elektronikus  ügyintézés  során  nincs 
szükség  különböző  igazolások,  dokumentumok  (pl.  képesítést  igazoló  bizonyítvány) 
bemutatására. Az ügyfeleknek csupán nyilatkozniuk kell bizonyos kérdésekről, az ellenőrzés 
utólag történik. A vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésekor  a tevékenységi kör 
kiválasztása  okozza  a  legnagyobb  problémát.  A  tevékenységek  besorolása  ugyanis  -  a 
vállalkozóknak sokszor nem egyértelmű, amelyhez  a személyes megjelenés  során  segítséget 
nyújt  az okmányiroda.  A vállalkozói jogviszony igazolásához a vállalkozó  elektronikusan 
küldött igazolást kap, ami  elegendő a vállalkozói státusz bizonyítására. 2010.01.01-től 47 fő 
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kezdeményezett elektronikus úton  egyéni vállalkozói ügyet. Ez idáig csupán1 fő kérte egyéni 
vállalkozói  igazolvány kiállítását, személy- és vagyonőri tevékenység folytatásához .   

Szociális  ellátások  esetében  az  ügyfelek  és  a  hatóság  vonatkozásában  nem  jellemző  az 
elektronikus  úton  történő  kapcsolattartás,  vagy  az  e-mail.  Más  hatóságokkal  való 
kapcsolattartás  során  azonban  egyre  nagyobb  számban  fordul  elő.  Jól  működik  a  védett 
fogyasztói  státusz  esetében  a  szolgáltatókkal  való  kapcsolattartásnál  az  elektronikus 
kapcsolattartás.
Kiemelten jól működik az elektronikus kapcsolattartás a hagyatéki ügyekben, az örökösökkel 
a  hagyatéki  leltár  előzetes  összeállítása,  egyeztetése  így  sokkal  gyorsabban  és  zökkenő 
mentesebben történhet.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló EU-s irányelv legnagyobb hatással a hazai jogalkotásra 
az elektronikus ügyintézés terén volt, teljesen átalakította a hazai jogszabályokat és a Ket. 
vonatkozó  rendelkezéseit  is.  Mind  törvényi,  mind  Kormányrendeleti  szinten  kihírdetésre 
kerültek az elektronikus ügyintézést szabályozó jogszabályok, azonban az önkormányzatokat 
országosan teljesen magukra hagyták a megvalósításban. Sem személyi, sem infrastrukturális, 
sem  anyagi  hátteret  nem  rendeltek  a  gyakorlati  megvalósításhoz,  így  az  elektronikus 
közszolgáltatásról szóló törvénynek megfelelő elektronikus ügyintézés tulajdonképpen csak 
az egyéni vállalkozói ügyekben történik, de ott sem teljeskörűen. 

Lehetőség van már a közigazgatási hatósági eljárásban is arra, hogy a kérelem meghatározott 
esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerüljön.
Építéshatósági eljárásban hatáskör hiánya miatt kellett érdemi vizsgálat nélkül a kérelmet 
elutasítani.
Az  okmányirodában  érdemi  vizsgálat  nélküli  elutasítás  egy  esetben  fordult  elő,  mivel  a 
kérelem lehetetlen célra irányult, mert azon adat, amire az ügyfélnek szüksége lett volna nem 
szerepelt a hivatal nyilvántartásában. 

A Ket. több esetben teszi lehetővé az  eljárás megszüntetését. A Gyámhivatalnál az ügyfél 
kérelmére szüntették meg eljárást, illetve 2 esetben, az ügyfél elhunyt. Az esetek száma az 
ügyek számához képest elenyésző.  Eljárás megszüntetése főleg gépjármű ügyintézés terén 
gyakori,  mivel  az  eljárás  folytatása  okafogyottá  válik,  az  érintett  ügyfél  pl.  eleget  tesz 
gépjármű átírási kötelezettségének.
Birtokvédelmi ügyekben megközelítőleg 20 %-ban kerül sor eljárás megszűntetésre, mivel a 
kérelem elbírálására a bíróságnak van hatásköre.
A szociális igazgatási eljárásokban az eljárás megszüntetésének aránya csekély, leggyakoribb 
oka  a  kérelem  visszavonása  az  ügyfél  részéről,  valamint  előfordult  még  a  hiánypótlás 
elmulasztása is megszüntetési okként.   
2  alkalommal  történt  köztemetési  kérelem ügyben,  hogy a  hozzátartozó mégis vállalta  az 
eltemettetést, így az eljárást megszüntettük. Köztemetésnél ez arányaiban: 29 ügyből  2 eset.
1 alkalommal vadkár ügyben egyezség nem jött létre a károsult és a vadásztársaság közt, az 
eljárást  megszüntettük,  mert  egyezség  hiányában  bírósághoz  lehet  fordulni  ebben  az 
ügytípusban.

Eljárási  cselekménynek  minősül  az  eljárás  felfüggesztése is.  Leggyakoribb  oka  a 
gyámhatósági  eljárásban  a  más  szerv  döntésére  „várás”(gyermektartásdíj  állam  általi 
megelőlegezése, vagy gyermekelhelyezés, gondnoksági ügyben ügyészség döntésére várás).
Építéshatósági  eljárásban  ügyfél  kérte  egy  esetben  a  felfüggesztést  az  építési  terület 
kialakítása érdekében.

187



A  Ket.  új  szabályainak  másik  nagy  újítása  az  ügyintézési  határidő  szabályainak 
megállapítása.  Az eljárási határidők számításánál a napokról áttért a munkanapokban való 
számításra. Általános ügyintézési határidő a 22 munkanap, amely nagyjából azonban megfelel 
az  előzőleg  alkalmazott  30  napos  ügyintézési  határidőnek.  Az  ügyintézési  határidő  a 
kérelemnek  az  eljárásra  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  hatósághoz  történő 
megérkezése napján,  illv.  az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.  A 
Ket.  részletesen  szabályozza  azokat  az  időtartamokat,  amelyek  nem  számítanak  be  az 
ügyintézési határidőbe, ezzel is segítve az ügyintézők munkáját. 
A 2009.  október  1-től  hatályos  szabályok  szerint  ha  a  hatóság  a  rá  irányadó ügyintézési 
határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles 
az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, 
ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az 
elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél által megfizetett illetéknek 
vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni. A hatóság fizetési 
kötelezettségét  nem érinti,  ha az ügyfél az illeték vagy díj  megfizetése alól  részben vagy 
egészben mentesült, ilyen esetben a hatóság az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész 
arányában a központi költségvetésnek fizeti meg. A hatósági munka területén egyetlen egy 
határidő túllépéssel intézett ügy sem volt Szentgotthárdon, így a hatóság részéről visszatérítési 
kötelezettség nem jelentkezett.

Az összetettebb adóhatósági eljárások esetében pl. adóhatóság általi bevallások utólagos 
ellenőrzése során 90 nap áll rendelkezésre.
A  gyámhivatali  ügyekben  nehéz  tartani  az  ügyintézési  határidőt,  ahol  eljárást  kell 
lefolytatni, idézés, meghallgatás, iratok beszerzése történik. A kiskorú gyermekek ügyeiben 
fizikai képtelenség lenne mindegyik ügyet azonnal , soron kívül  megoldani, itt fontossági 
sorrendben lehet intézni az ügyeket.
Ha valamely ügyfél,  tanú nem jelenik meg az idézésre,  a  többszöri  idézés az ügyintézési 
határidő  kitolódását  okozhatja,  és  mivel  az  idézés  kiküldése  és  időpontja  közötti  idő 
beleszámít az ügyintézési határidőbe ez az előírt ügyintézési határidő túllépését okozhatja.
Bizottság  hatáskörében  lévő  szociálpolitikai  ügyekben  nyáron  jóval  hosszabb  idő  alatt 
intéződnek  el  az  ügyek.  Kiskorú  ügyfél  esetében,  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
esetében megvalósul az azonnaliság. 

A hatályos Ket. szerint lehetőség van a döntés egybefoglalásra, azaz arra, hogy határozat és 
végzés,  illetve több határozat vagy végzés egy dokumentumba kerüljön megfogalmazásra. 
Átláthatósága a döntésnek így rosszabb, nem nagyon alkalmazzuk a gyakorlatban, eddig csak 
szociális eljárásokban, illv. állategészségügyi eljárásban alkalmaztuk, állattartási ügyben két 
kérelemre indult eljárás összevonása során. A döntés egybefoglalás egy eljárást megszüntető 
végzés és egy alakszerű határozat volt.  

Az eljárási jogokban általánosan ismert  kizárás intézményének alkalmazása vagy törvényi 
kötelezettség  vagy  mérlegelésen  alapul,  de  minden  esetben  az  elfogulatlan  ügyintézést 
szolgálja.
A vizsgált időszakban kizárás kezdeményezésére nem került sor a hatósági eljárásokban.

Gyakran kell azonban alkalmazni a hiánypótlási felhívást, hiszen az ügy csak a körülmények 
teljes  ismeretében  bírálható  el.  Rendszeresen  kell  felhívni  szinte  minden  eljárásban  az 
ügyfeleket iratok becsatolására, igazolások benyújtására, illeték lerovására, adatszolgáltatási 
díj  befizetésére,  bevallások  megküldésére  stb.  Amikor  az  ügyfelek  személyesen 
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kezdeményezik  az  eljárást,  mint  általában  a  szociálpolitikai  ügyekben,  ott  jellemzően  a 
kérelem  beadásakor  már  észleljük,  hogy  esetlegesen  valamire  még  szükség  van  az 
elbírálásához.

Az eljárási törvény pontosította illetve bővítette a  szakhatóságoknak  a hatósági eljárásban 
való közreműködését.
Általánosan elmondható, hogy a különböző szakhatóságokkal nagyon jó a kapcsolat ez idáig 
probléma nem merült fel. 
Közgyógyellátási  igazolványra  való  jogosultság  megállapításához  szükséges  szakhatósági 
megkeresés alapján a szakhatósági állásfoglalások általában 2 hét alatt érkeznek vissza.   

A  hatósági  döntések körét  nagyban  színesítette  az  eljárási  törvény,  az  eddig  döntően 
határozatban döntést  hozó hatóság  eljárási  kérdésekben  végzéssel rendelkezik,  egyezségre 
hozhatja a feleket, hatósági szerződést köthet.
Hatósági  eljárásainkban  döntő  hányadban  határozatokat  és  végzéseket  hozunk,  de  egyre 
jobban elterjed az egyezség kialakítása.
A nagyszülői kapcsolattartási ügyek általában egyezség megkötésével rendeződnek. 
A  vendéglátó  egységek  zavaró  környezeti  hatásai  miatt  indult  eljárásokban  alapvetően 
törekszünk  egyezség  létrehozására,  de  nagyon  nehéz  az  alapjaiban  eltérő  érdekű   felek 
egyezségre hozása.
A birtokvédelmi eljárásban törekedni kell  az ellenérdekű felek eltérő álláspontjának közös 
nevezőre  hozására,  ezért  a  lefolytatott  birtokvédelmi  eljárások  jelentős  része  egyezség 
létrehozásával zárul. Egyezséget jóváhagyó határozat a vadkár ügyeknél fordult elő még.
Hatósági  szerződést  közterület  foglalási  ügyekben  kötünk,  az  elmúlt  időszakban 
megközelítően 85 esetben.

Megalapozott  hatósági  döntések  a  tényállás  tisztázása nélkül  nem hozhatók.  A hatósági 
eljárásban bizonyítékként alkalmazzuk, szerezzük be különösen az ügyfél nyilatkozatát, iratot, 
tanúvallomást, szemléről készült jegyzőkönyvet, szakértői véleményt, hatósági ellenőrzésen 
készült jegyzőkönyvet, tárgyi bizonyítékot. 
Leggyakrabban használt bizonyíték jegyzői gyámügyeknél: ügyfél nyilatkozata, irat (iskolai 
jellemzések, környezettanulmány) és tanúk meghallgatása. 
Fontosságára  való  tekintettel  a  Ket.  külön  fejezetben  ad  részletszabályokat  a  hatósági 
ellenőrzésre vonatkozóan.
A gyámhivatal és az adóhatóság nem élt a hatósági ellenőrzés eszközével. Az építéshatóságnál 
10 építésrendészeti ügy volt az elmúlt időszakban, amely hatósági ellenőrzést igényelt.
A  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság  Nyugat-dunántúli  Regionális  Felügyelősége 
Szombathelyi  Kirendeltségével  az  okmányiroda  részéről  az  alábbi  témavizsgálatokban 
működtünk közre: 18 éven aluliak szeszesitallal és dohányáruval történő kiszolgálása, piacok 
ellenőrzése , városrészek üzleteinek ellenőrzése , karácsonyi muzikális termékek vizsgálata, 
árfeltüntetés  vizsgálata    összesen  8  esetben.  A Hatósági  és  Okmányiroda  továbbá  40  fő 
egyéni vállalkozó működésének a törvényességét vizsgálta.
A szociális ügyek vonatkozásában környezettanulmány készítésével van lehetőségünk arra, 
hogy az ügyfél által a kérelemben közölt adatok, állítások valódiságát ellenőrizzük. 

A  hatósági  döntéseink  közlése  postai  úton,  vagy  személyes  kézbesítéssel  történik. 
Hirdetményi úton történő közlést egy esetben alkalmaztunk az okmányirodában.

A közigazgatási hatósági eljárásban a Ket. vezette be a költségviselés új szabályait. 
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Több  éve  nem  fordult  elő,  de  most  a  beszámolási  időszakban  4  esetben  került  sor 
költségmentesség megállítására okmány kiállítás terén. Ebből kettő főnél azért,  mert  aktív 
korúak támogatásában részesültek,  2  főnél  pedig a  megyei  szerv igazolása alapján,  mivel 
okmányukat ellopták.
Birtokvédelmi  ügyekben  az  eljárási  költség  viseléséről  minden  esetben  rendelkezni  kell, 
amennyiben  a  felek  az  egyezség  esetén  a  költségviselésben  nem  egyeznek  meg,  illv. 
költségviselésben való megegyezés nélkül nincs egyezség sem.

II.
Államigazgatási ügyek

A Polgármesteri Hivatalban a hatósági ügyek döntő többsége a Jegyző hatáskörébe tartozó 
államigazgatási ügy; a hatósági ügyek másik része önkormányzati hatósági ügy, amelyben a 
hatáskör  címzettje  a  Képviselőtestület,  a  hatáskör  gyakorlását  azonban  átruházta  a 
polgármesterre illetve bizottságaira. Az államigazgatási hatósági ügyek összefoglaló táblázata 
(az erre vonatkozó kötelező adatgyűjtés évenkénti) az előterjesztés 1. számú melléklete.
Az egyes államigazgatási ügyeket az eljárási szakaszok figyelembevételével mutatjuk be.
Az  előző  évi  beszámolóhoz  képest  nem  bővült  a  kistérség  székhely  településének 
jegyzőjéhez,  azaz  Szentgotthárd  Város  Jegyzőjéhez  telepített  államigazgatási  ügykörök 
száma.

A. 
Az elsőfokú eljárások

Hatósági és Okmányiroda

Kereskedelmi igazgatás
2009. december 31. után már nem írható elő előzetes engedélyeztetési eljárás a szolgáltatói 
tevékenység folytatására. Az új bejelentési eljárás lényege, hogy - szemben az engedélyezési 
rendszerrel - ha a szolgáltató teljesíti a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeket, a 
tevékenység folytatását megkezdheti, azonban köteles ezt bejelenteni az érintett hatóságnak. A 
bejelentés alapján mint  hatóság nyomban ellenőrizni tudjuk , hogy a szolgáltató megfelel-e a 
jogszabályi követelményeknek, és ha ellenőrzése során a megfelelés hiányát állapítjuk  meg a 
szolgáltatási  tevékenység  jogszerűtlen  folytatást  szankcionálhatjuk,  végső  esetben 
megtilthatjuk.  Mind  engedélyezés,  mind  bejelentés  esetén  hivatalból  egyidejűleg 
nyilvántartásba  kell  venni  a  szolgáltatókat  és  a  nyilvántartás  meghatározott  adatait  bárki 
számára  nyilvánosan  hozzáférhetővé  kell  tenni.  A jegyző  feladata  az  adott  szolgáltatási 
tevékenység  kapcsán  a  bejelentési  kötelezettség  teljesítésének  ellenőrzése.   Szentgotthárd 
vonatkozásában ez is az okmányiroda feladata.
A kereskedelmi,  ipari  tevékenységek túlnyomórészt bejelentést  követően megkezdhetők és 
folytathatók, csak a speciális termékkörök maradtak működési engedélykötelesek: kizárólag a 
vásárlók védelme, az emberi élet, testi épség védelme szempontjából kockázatos termékekre, 
azok értékesítésére szűkült le, továbbá ha a környezetben élők nyugalmának, egészségének 
biztosítása, vagy a környezet védelme ezt indokolttá teszi és ezek a célok más úton - így 
például utólagos ellenőrzéssel - nem lennének elérhetőek.  

A vállalkozói  igazolvány  kiváltása  a  tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának  nem 
feltétele  már,  az  csak  az  ügyfél  (egyéni  vállalkozó)  kérésére  kerül  kiállításra.  Az  egyéni 
vállalkozói  tevékenység  bejelentése,  adatváltozása,  a  szünetelés,  illetve  megszüntetés 
bejelentési  ügyek kizárólag elektronikus  úton – erre  szolgáló elektronikus nyomtatványok 
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igénybevételével  –  az  Ügyfélkapun  keresztül  kezdeményezhetőek.  Új  a  szünetelés 
jogintézménye, mely min: 30 nap, max. 5 év lehet. 

2010.január 1-től az adótartozás már nem visszavonási ok, azaz megszűnt az okmányiroda 
hatásköre adótartozás miatti visszavonás esetén. Ezen ügyekben 2010.01.01.-től kezdődően az 
APEH elektronikusan a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát 
értesíti , mint  az  egyéni vállalkozók közhitelű nyilvántartását  vezető  szervét.  

Az  egyéni  vállalkozói  tevékenységgel  kapcsolatos  ügyekben  az  egyéni  vállalkozói 
jogviszony fennállásának időtartama alatt  az  egyéni  vállalkozói  tevékenység folytatására 
való jogosultság feltételeinek fennállását a körzetközponti jegyző – így a kistérségünkben 
Szentgotthárd  Város  jegyzője  -  ellenőrzi.   2010.  évben  az  ellenőrizni  tervezett  egyéni 
vállalkozók  hatósági  ellenőrzése  érdekében  éves  ellenőrzési  tervet  és  ezzel  egyidejűleg 
együttműködési megállapodást készítettünk a kistérség településeinek jegyzőivel,  eszerint 
hatósági  ellenőrzést  folytattunk  le.  Az  ellenőrzés  az  egyéni  vállalkozó  működésének 
törvényességére terjed ki.  (pl: szakképesítés, székhely, telephely használatának igazolása, 
hatósági  engedélyek  megléte,  pl.:  kereskedelmi  tevékenység  bejelentése,  működési 
engedély, telepengedély, egészségügyi tevékenység folytatására kiadott ÁNTSZ működési 
engedély,  rendőrhatóság  által  kiadott  személy-  és  vagyonőri  tevékenység  folytatására 
jogosító engedély, stb.) Az eddig lefolytatott 40 ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 
az egyéni vállalkozók a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzik a tevékenységüket. 

A vállalkozók örömmel  fogadták  ezen  változásokat,  hiszen   ezáltal   az  adminisztratív  és 
anyagi terheik is csökkentek. 

A szálláshelyek esetében megszűnt a korábbi kereskedelmi- és magánszálláshely szolgáltatás 
közötti  különbség,  mivel  létesítményhez  kötött  engedélyeztetési  eljárás  valósul  meg.  A 
szálláshelyek  engedélyezése  és  nyilvántartása  a  települési  jegyző  hatáskörbe  tartozik.  A 
szálláshelyek kormányrendeletben előírt minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeit a 
jegyző, a fogyasztóvédelmi előírások teljesülését (pl. feltüntetés esetén kategóriába sorolással 
kapcsolatos  tájékoztatás)  a  fogyasztóvédelmi  hatóság  ellenőrzi  a  jövőben  a  külön 
fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján. A tevékenységet folytatók közhitelű nyilvántartását a 
város honlapján közzétettük.

A  Kormány  az  üzletszerű  társasházkezelői  és  ingatlankezelői  tevékenység  tekintetében 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti  hatóságként  a  körzetközponti  feladatokat  ellátó  települési 
önkormányzat  jegyzőjét  jelölte ki. Azon gazdálkodó szervezeteknek,  akik a  tevékenységet 
már november 11-e előtt is folytatták, a bejelentést 2009. november 11-ét követő hat hónapon 
belül kellett megtenniük. Ez idáig 1 gazdálkodó szervezet és 1 egyéni vállalkozó tette meg 
bejelentését.  A  tevékenységet  folytatók  közhitelű  nyilvántartását  a  város  honlapján 
közzétettük.

Az ügyfélkapu használatával  a hivatali ügyeket gyorsabban és kevesebb utánjárással lehet 
intézni- amihez a regisztrációs ügyintézést   országos hatáskörben  az okmányirodák végzik 

Gépjármű igazgatás
A gépjárművek elidegenítése esetén mind az eladónak, mind a vevőnek bejelentési ill. átírási 
kötelezettsége  van  a  gépjármű  nyilvántartás  felé.  Ennek  elmulasztása  hivatalból  indított 
eljárás lefolytatását vonja maga után.
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Bontási  igazolással,  forgalomból  történő  végleges  kivonás  esetén  egyszerűsített  határozat 
készül, mivel itt  az ügyfél kérelmére történik az eljárás, nincs ellenérdekű ügyfél,  és nem 
kerül  kötelezettség  megállapításra,  hiszen  az  ügyfél  kérelmével  együtt  leadja  a  szükséges 
okmányokat, rendszámtáblát.

Kiemelnék egy jelentős változást: 2010. január 1. napjától a gépjármű adásvételi szerződések, 
üzembentartói szerződések, ajándékozási szerződések formája és tartalmi elemeit jogszabály 
szabályozza. A január 1-én életbe lépett jogi szabályozás 2010. július 1. napjáig tette lehetővé 
a régi formátumú és tartalmú szerződések elfogadását. Ezen időponttól kezdődően már csak a 
Korm. rendeletnek megfelelő teljes  bizonyító  erejű okirat  fogadható el.  Ez elég sok vitát 
váltott ki az ügyfelek részéről, de lassan már az ügyfelekben is tudatosulnak az előírások és 
egyre kevesebb nem megfelelő szerződéssel találkozunk. 

Vezetői engedély: egyre több esetben fordul elő lopás miatti pótlása. Ugyancsak sok a vezetői 
engedély bevonását érintő ügy.

Lakcím  eljárás:  határozattal  hivatalból  került  sor  lakcím  megszüntetésére.  Egyre  több 
esetben  tapasztaljuk,  hogy  az  állampolgárok  jogszabályban  előírt  kötelezettségüknek  nem 
tesznek eleget, még szabálysértési eljárás lefolytatását követően sem.
                                    
Anyakönyvi eljárás : 
Házasságkötésnél egyre gyakoribbak a 30 napos várakozási idő alóli  felmentési kérelmek. 
Anyakönyvi eljárás területén nagyon megemelkedett az anyakönyvi kivonatok kiállításának 
száma

Az okmányirodai ügyiratforgalmat a 2. számú melléklet tartalmazza.

Birtokvédelmi eljárás:     
Eltér a klasszikus közigazgatási eljárásoktól melyekben alapvetően az ügyfél és a Hatóság 
közötti kapcsolat a meghatározó. Birtokvédelmi eljárás alapvető jellemzője, hogy kérelemre 
indul,  melynek  tartalmi  követelményeit  a  vonatkozó  Kormány  rendelet  rögzíti.   Két 
ellenérdekű  ügyfél  között  fennálló  probléma,  vitás  pont  ill.  pontok  megoldásában, 
kezelésében kell (kérelem esetén) a Jegyzőnek közreműködni. A jegyző ügydöntő határozata 
ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, a határozatot sérelmesnek tartó ügyfél az 
illetékes  bírósághoz  terjeszthet  elő  keresetet.  A jegyző  hatáskörébe  tartózó  birtokvédelem 
intézménye meghatározó jogi  eszköz az esetleges – többnyire szomszédok között létrejövő - 
konfliktus jogszabályi keretek közötti gyors kezelésére, egy lehetőség az ügyfelek kezében a 
birtoksértőnek a  birtoksértő  magatartástól  történő  eltiltásra.  Viszonylag alacsony 2.200,-Ft 
eljárási  illeték lerovásával kezdeményezhető,  mely összeg nincs arányban a birtokvédelmi 
eljárás  összetettségéből  viszonylag  bonyolult  bizonyítási  eljárásból  adódó  költségekkel 
(helyszíni  szemle  megtartásával  kapcsolatos  költségek,  adminisztratív  költségek, 
időráfordítás) 

Szerencsejáték: ezen  belül  a  játékterem  engedélyeztetési  eljárásokban  lényegi  döntést  a 
Szerencsejáték  Felügyelet  hozza,  a  létesítendő  játékterem  helye  szerinti  illetékes  jegyző 
hatásköre  köztes,  eljárási  jellegű  a  vonatkozó  jogszabályokban  meghatározott  feltételek 
teljesüléséről – tekintettel a helyi sajátosságokra is – szakhatósági állásfoglalás formájában 
informálja az engedélyező hatóságot.  
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Gázfogyasztási helyre történő bejutás biztosítása érdekében tett jegyzői intézkedés, mely 
eljárás szintén kérelemre indul. A jegyző hatásköre köztes jellegű. Amennyiben a kötelezett a 
jegyző határozatában foglaltaknak nem tesz eleget  és ezt  a kérelmező jelzi  a jegyző felé, 
valamint kéri a határozat végrehajtását, akkor a közigazgatás eszközeivel kell kikényszeríteni 
a kötelezett teljesítését. Ilyen esetben – e beszámoló elkészítéséig - végrehajtás elrendelésére 
nem került sor.

Szabálysértés

Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, 
melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, és 
amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. Az Sztv. mellőzi az 
elkövető terminológiáját, helyette az eljárás alá vont személy kifejezést használja. Ennek az a 
magyarázata, hogy az ártatlanság vélelmének megfelelően, mindaddig, amíg jogerős határozat 
meg nem állapítja az illető személy szabálysértési felelősségét, eljárásjogi értelemben nem 
tekinthető elkövetőnek.  Az önkormányzati  rendelet  ötvenezer  forintban állapíthatja  meg a 
pénzbírság  legnagyobb  összegét.  A helyszíni  bírság  háromezer  forinttól  húszezer  forintig 
terjedhet.  A vizsgált  időszakban  a  szabálysértési  hatósághoz  érkezett  feljelentések  száma 
növekedett. A feljelentés közül több esetben került sor az eljárás megszüntetésére, ennek oka 
alapvetően az volt, hogy az elkövető kiléte, tartózkodási helye nem volt megállapítható és az 
eljárás folytatásától sem volt eredmény várható. 
A megszüntetések fő oka, hogy a szabálysértési eljárások egy viszonylag jelentős hányada 
ismeretlen személy ellen folyik és mivel a jegyzőnek, mint szabálysértési hatóságnak nincs 
nyomozati  jogköre  továbbá  a  rendelkezésre  álló  információk  sok  esetben  hiányosak   a 
lefolytatott  bizonyítási  eljárás  a  legtöbb  esetben  nem  vezet  eredményre.  Továbbra  sem 
jellemző a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértés. 
A vizsgált  időszakban, amennyiben az eljárás alá  vont személy felelőssége megállapításra 
került döntően büntetés kiszabására került sor.  A legkevesebb kiszabott bírság 5.000,-Ft, míg 
a legmagasabb 50.000,-Ft volt. A fizetési morál viszonylag jónak mondható. A megbírságolt 
személyek döntő része magától befizeti a bírságot illetve eljárási költséget. A szabálysértési 
jog által szabályozott életviszonyok rendkívül széles skálán mozognak. A korábbi évekhez 
hasonlóan  a  tulajdon  elleni  szabálysértések  jelentős  hányadát  képezik  a  lefolytatott 
szabálysértési eljárásoknak, előfordult még önkormányzati rendeletbe ütköző szabálysértés, 
köztisztasági  szabálysértés,  csendháborítás,  áru  hamis  megjelölése,  fogyasztóvédelmi 
szabálysértés, környezetvédelmi szabálysértés, kereskedésre vonatkozó szabályok megsértése 
szabálysértés, jogosulatlan kereskedés szabálysértés, veszélyeztetés kutyával szabálysértés is.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A  feltételek  fennállása  esetén  a  települési  önkormányzat  jegyzője  1  év  időtartamra 
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 
A rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény gyermekintézményi  térítési  díj  kedvezményre, 
évente  két  alkalommal  2009.  évtől  5.800-5.800,-Ft  pénzbeni  támogatásra  és  külön 
jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít.
A kedvezményre  a  jogosultsági  feltételként  előírt  alacsony  összegű  jövedelemhatár  miatt 
elsősorban  azok  a  gyermekek  válhatnak  jogosulttá,  akiknél  legalább  az  egyik  szülő 
munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül.
2009. és 2010.  évben is 1-1  esetben  történt elutasítás a jövedelmi  jogosultsági feltételeknek 
való meg nem felelés miatt. Fellebbezés nem történt. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó új támogatási elem az óvodáztatási 
támogatás, mely annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek 
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a  szülője  részére  állapítható  meg,  aki  a  három-,  illetve  négyéves  gyermekét  beíratta  az 
óvodába,  továbbá  gondoskodik  gyermeke  rendszeres  óvodába  járatásáról,  és  akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. 
Szentgotthárdon ezidáig egyetlen gyermek vonatkozásában került sor óvodáztatási támogatás 
megállapítására. 

Ápolási díj:
Az  ápolási  díj  a  tartósan  gondozásra  szoruló  személy  otthoni  ápolását  ellátó  nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
2005.09.01-től  kezdődően  a  fokozott  ápolást  igénylő  súlyosan  fogyatékos  személy 
gondozását,  ápolását végző személy kérelmére emelt összegű  ápolási díjat állapítunk 
meg
A kevésbé szigorú jogosultsági feltételek mellett az ápolási díj szolgálati időnek számít és 
korlátozott munkavégzésre is lehetőség van. 
Az ápolási díj megszűntetésének gyakorlatilag kizárólagos oka az ápolt személy halála, vagy 
az ápoló nyugdíjra való jogosultságának elérése. 

A mozgáskorlátozott személyeket megillető kedvezmények
A mód. 164/1995. (XII.27.) számú Kormányrendelet 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 2008. és 2009. évben 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.
A jövedelmi értékhatár meghaladása a közlekedési támogatás iránti kérelme 2009. évben 4 
főnek, személygépkocsi szerzési támogatási iránti kérelme 1 főnek került elutasításra. 2010. 
évben  a  közlekedési  támogatás  iránti  kérelme  3  főnek  került  elutasításra.  Az  elutasító 
határozatok ellen fellebbezés nem történt.

Közmunka programban:  2010-ben Erdészeti Zrt-nél 1 fő vett részt közmunka programban 
a  rendelkezésre  állási  támogatásban  részesülők  közül.  2009-ben  négy  fő,  ebből  két  fő 
rendelkezésre állási támogatásban és két fő rendszeres szociális segélyben részesült.

Közhasznú munkában: 2009-ben és  2010-ben már  nem volt  közhasznú munkaprogram, 
mert nem volt állami támogatása sem.

2009-ben a  rendszeres  szociális  segély  rendszere  megváltozott.  Aktív  korúak  ellátásaként 
vagy rendszeres szociális segély vagy rendelkezésre  állási  támogatás kerül megállapításra. 
Feltétel,  hogy  a  családban  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  haladhatja  meg  az  öregségi 
nyugdíjminimum 90%-át.
A    rendszeres  szociális  segélyt:   azon  személyek  kapják,  akik  vagy  55  év  felettiek,  vagy 
egészségkárosodottak  vagy  14  éven  aluli  gyereket  nevelnek,  feltéve,  ha  a  gyermek 
napközbeni ellátása nem biztosított( bölcsödei vagy napközi ellátást nem vesz igénybe). A 
Családsegítő Szolgálattal kell együttműködni a segélyezetteknek. Ebben az esetben továbbra 
is megmarad a fogyasztási egység alapján történő számítás az ellátás megállapításánál.
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Rendelkezésre állási támogatásra: az 55 évnél fiatalabbak lesznek jogosultak. Az ellátás 
összege:  28.500Ft,  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum.  Nekik  álláskeresési 
megállapodást  kell  a  Munkaügyi  Központtal  kötni.  A  cél,  hogy  ezt  a  réteget 
közfoglalkoztatásba vonjuk be. Aki 35 évnél fiatalabb és nem rendelkezik 8 általános iskolai 
végzettséggel vagy szakképzettséggel, őket iskolai tanulmányok megkezdésére kell inspirálni. 
Ebben az esetben a Munkaügyi  Központtal  kell  szorosan együttműködni.  A rendelkezésre 
állási  támogatásban részesülőknél  a célunk a közfoglalkoztatásba való részvétel.  2009-ben 
nem  lehet  már  alkalmi  munkavállalói  könyvvel  közcélú  munkában  dolgozni,  hanem 
határozott  idejű  munkaviszonyt  kell  létesíteni,  legalább  90  munkanap  munkavégzési 
időtartammal, legalább napi hatórás munkaidővel.

Közfoglalkoztatás 
Az  elmúlt  két  évben  a  Képviselő-testület  által  elfogadott  közfoglalkoztatási  terv  alapján 
történt a közfoglalkoztatás.

Közgyógyellátási igazolvány:
2006.07.01. napjától átalakult a közgyógyellátás rendszere is. Cél, hogy a támogatás váljon 
célzottabbá, fokozottabban érvényesüljön a rászorultsági elv. Az ellátás jegyzői hatáskörbe 
került,  2009.01.hónaptól  a  jogosultság  két  évre  kerül  megállapításra  alanyi,  egy  évre  a 
normatív és méltányossági jogcímek alapján.  A normatív és méltányossági kérelmek száma 
csökkent,  ami  a  nyugdíjminimum  összegének  emelkedésével  hozható  összefüggésbe. 
2010.09.30-ig:  257  esetben  állapítottunk  meg  alanyi  jogon  közgyógyellátásra  való 
jogosultságot, 25 normatív és 5 méltányossági kérelmet bíráltunk el, továbbá kilenc kérelmet 
el kellett utasítani, a jövedelemhatárok túllépése és a szakhatósági állásfoglalásban az igazolt 
gyógyszerköltségek miatt.

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.
2010.09.30-ig  szociális  rászorultság  megállapítására  33  esetben  került  sor.  A kérelmezők 
legtöbb esetben a 18. életévüket betöltött, munkanélküli fiatalok voltak, akik nem részesülnek 
semmilyen  pénzbeni  ellátásban,  nincs  jövedelmük,  nem folytatnak  tanulmányokat  nappali 
tagozaton. 

Időskorúak járadéka:
Az  időskorúak  járadéka  a  megélhetést  biztosító  jövedelemmel  nem  rendelkező  időskorú 
személyek részére nyújt  támogatást.  A települési  önkormányzat,  2007.01.01-jétől  a  jegyző 
időskorúak járadékában részesíti  azt  a  62.életévet  betöltött  személyt,  akinek  saját  és  vele 
együtt  lakó házastársa,  élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme 
nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  80%-át,  vagy 
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egyedülálló,  a  62.életévét  betöltötte,  de a  75 évesnél  fiatalabb,  akinek havi  jövedelme az 
öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  95%-át  nem haladja  meg,  vagy  aki  a  75.életévét 
betöltötte és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
130%-át. Az ellátottak alapvetően a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai betegek Otthonának 
lakói.

Hagyatéki eljárás: Az idén január 1-től életbe lépett jogszabály szerint a földhivataloktól már 
nem kérhetjük  meg  illetékmentesen  az  örökhagyó  tulajdonában  lévő  ingatlanok  tulajdoni 
lapjainak másolatát. Amennyiben nem áll az örökös rendelkezésére adat arról, hogy milyen 
esetleges  ingatlanok  voltak  az  elhunyt  birtokában,  kénytelen  elmenni  az  illetékes 
földhivatalhoz, és ott helyrajzi számos kijegyzést kérni. Ennek díja minimálisan 1.000,- Ft. 
Ezzel, mivel az örököst nem kényszeríthetjük, hogy beszerezze ezeket az adatokat, megnőhet 
majd a póthagyatékok száma a leltárból kimaradt ingatlanok miatt. 

Vadkár ügyek:  A vadkár  bejelentések  száma meglehetősen  csökkent.  A vadászati  joggal 
rendelkező vadásztársaságok törekednek a károsulttal a hatóság bevonása nélkül egyezségre 
jutni.
A  károsult  által  beadott  vadkár  ügyekben  a  szakértő  közreműködésével  megállapított 
vadkárral általában a két fél egyetért, és egyezséget jóváhagyó határozattal zárul az eljárás. 
Az idén egy alkalommal fordult elő, hogy a kirendelt vadkárszakértő véleményével nem értett 
egyet a károsult. Az eljárást megszüntettük.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások működési engedélyezési eljárása: 
Illetékességi területünkön lévő önkormányzatok közül a szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének  engedélyezéséről  és  ellenőrzéséről  szóló  321/2009.(XII.29.)  Korm.  rendelet 
adta  lehetőségeket  –  szociális  étkeztetés,  falugondnoki  szolgáltatás  nyújtása  –  teljes 
mértékben  kihasználták.  2010-ben  nem  érkezett  kérelem  újabb  szolgáltatás  működési 
engedélyezése iránt. 

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. 

Krízishelyzetbe került személyek támogatása
A családok  szociális  krízishelyzetének  kezelését  célzó  136/2009.  (VI.24.)  Korm.  rendelet 
értelmében  a  regionális  nyugdíjbiztosítási  igazgatóságok  a  települési  önkormányzat 
jegyzőjének  javaslata  alapján  a  gazdasági  válsággal  összefüggő  kedvezőtlen  hatások 
enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, 
egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatást állapíthattak meg. 
A támogatás megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a 
kérelmező  lakó-  vagy  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  települési  önkormányzat 
jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 2010. április 30-a között lehetett benyújtani. 
A települési  önkormányzat  jegyzője  a  hozzá  az  előírt  formanyomtatványon,  a  szükséges 
mellékletekkel  benyújtott  kérelmeket  egyrészt  ellenőrizte,  hogy  azt  megfelelően  és 
hiánytalanul töltötték-e ki,  továbbá az előírt igazolásokat ahhoz benyújtották-e. Másrészt a 
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megfelelően kitöltött  kérelmek esetén megvizsgálta,  hogy a kérelmező a támogatásra való 
jogosultság feltételeinek megfelel-e. 
A  jegyző  gondoskodott  a  kérelmek  elutasításáról,  ha  a  kérelmező  nem  tett  eleget  a 
hiánypótlási felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem 
felelt meg. 
A jegyző az  igazolásával  kiegészített  kérelmet  a  szükséges  mellékletekkel  8  munkanapon 
belül  továbbította  a  támogatás  elbírálására  jogosult  illetékes  regionális  nyugdíjbiztosítási 
igazgatóság  részére.  A  regionális  nyugdíjbiztosítási  igazgatóság  10,  illetve  -  rendkívül 
indokolt  esetben  -  5  munkanapon  belül  döntött  a  támogatásra  való  jogosultságról  és  a 
támogatás összegéről. 
Szentgotthárdon krízishelyzetbe került személyek támogatása ügyében 2009. és 2010. évben 
összesen  15  kérelem  került  benyújtásra.  A kérelmek  közül  3  esetben  került  sor  jegyzői 
elutasításra. Fellebbezés nem volt. 

Jegyző hatáskörbe tartozó gyámügyek  
- Védelembe vételi eljárások során törvényi kötelezettség, hogy az eljárás során tárgyalást kell 
tartani, amire a hatóság megidézi a törvényes képviselőt, az ítélőképessége birtokában lévő 
gyermeket, a családgondozót, valamint, ha a döntéshez szükséges a kiskorúval kapcsolatban 
lévő személyeket (általában pedagógus, esetenként nagyszülő, más hozzátartozó). A tárgyalás 
során tisztázódik a veszélyeztetettség mértéke, annak megszüntetésére irányuló, az érintettre 
kötelező  magatartási  szabályok  megállapítása,  mely  lehet  szakorvosi  vizsgálat,  napközi 
otthonos ellátás igénybevételére kötelezés is. A tárgyalások jelentősége a veszélyeztetettség 
megszüntetése érdekében nagy jelentőséggel bír, hiszen a tárgyalás során szembesül az ügyfél 
azokkal a következményekkel is, melyet helytelen magatartása tovább folytatásával okozhat. 
A tapasztalat az, hogy az ügyfél a döntésben leírtakat próbálja megvalósítani
- A magatartási szabályok betartásáról folyamatosan tájékozódunk. A gyermekek védelméről 
és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  szerint  a  védelembe  vételt 
hivatalból egy év múlva vizsgálja felül a jegyző (68. §. (5) bek.), kérelemre viszont bármikor. 
-  A felülvizsgálat  mindig  egyedi,  az  iskola,  a  szolgálat,  vagy  bármely  érdekelt  személy 
jelzésére  azonnal  felülvizsgálati  tárgyalást  tart  a  gyámhatóság,  és  a  felmerült  probléma 
megoldására más szabályok megállapítására is sor kerül.
.  A  Jelzőrendszer  tagjaival,  különösen  az  iskolákkal,  egészségügyi  szakemberekkel,  a 
rendőrséggel és a családsegítő szolgálattal az együttműködés a gyámhatósági munka során jó. 
A rendőrséggel  és  a  családsegítő  szolgálattal  rendszeresen  tájékoztatjuk  egymást  minden 
felmerülő és kiskorúakat érintő esetben.
-  A gyermekvédelemben fontos a  megelőzés.  A családban felmerülő gondokat  a  gyermek 
óhatatlanul magán viseli, fontos lenne, hogy ezt időben jelezzék a családsegítő szolgálatnak, 
vagy a szülőket tájékoztassák a segítséget nyújtó intézményekről. 
- 2009. szeptember 1-től kezdődően van lehetősége a jegyzői gyámhatóságnak arra, hogy, ha a 
gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt  áll  fenn,  és a szülő vagy más 
törvényes  képviselő  a  gyermek  veszélyeztetettségét  az  alapellátások  önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a 
családi  pótlék  célzott  felhasználásával  a  gyermek  fejlődése  a  családi  környezetben 
biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a 
gyermek  védelembe  vételének  fennállása  során  -  a  családi  pótlék  gyermek  után  járó 
összegének  legfeljebb  50%-a  erejéig  a  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő 
nyújtásáról határozhat. 
-  2010.09.01-től  kezdődően,  ha  a   tanköteles  gyermek  a  közoktatási  intézmény  kötelező 
tanórai foglalkoztatásairól 10 órát hiányzik, akkor az intézmény igazgatójának jelzése alapján 
a gyermek lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője 
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gyámhatóságként eljárva felhívja a szülőt a várható következményekre. Az adott tanévben 
igazolatlanul  mulasztott  50.  kötelező  tanórai  foglalkozás  után  pedig  a  jegyző  elrendeli  a 
gyermek védelembe vételét, és a teljes összegű iskolai támogatás felfüggesztését. 
- 2008.12.31-én a védelembe vett gyermekek száma 15 fő volt.  A 15 gyermek 8 családban élt. 
2009. év során védelembe vett  gyermekek száma 2 fő volt.  11 kiskorú gyermek esetében 
megszüntetésre került  a védelembe vétel az év során, 1 gyermek nagykorúvá válása miatt 
szűnt meg a védelembe vétel, egy gyermek esetében pedig az illetékesség megszűnése miatt 
áttételre  került  sor.  Így 2009.12.31-én a  védelembe vett  gyermekek száma 4 fő volt.  A 4 
gyermek 3 családban élt.  2010. évben szeptember 30-ig 4 gyermek védelembe vételére került 
sor. 2008-tól 2010. szeptember 30-ig ideiglenes elhelyezésre nem került sor, az elmúlt négy 
évben nem kellett átmeneti gondozásként a helyettes szülői szolgáltatást igénybe venni. 
A védelembe vételről hozott határozatok ellen fellebbezés nem volt.  

Pénzügyi Iroda

Az adóhatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére (bejelentésre, bevallásra) indul.

Kérelemre induló hatósági eljárások Szentgotthárdon: 
- Fizetési halasztás, részletfizetési kérelmek. Az adóhatósághoz benyújtott kérelmeket döntően 
pozitívan bíráljuk el. Fontos a jó kapcsolat kialakítása a szentgotthárdi adóalanyokkal. A helyi 
adók bevezetése nem kötelező a Htv. sajátosságaiból adódóan. (Az egyes települések maguk 
dönthetnek  az  adó  bevezetéséről  és  mértékéről,  természetesen  a  törvényi  előírásnak 
megfelelően. Pl.: az iparűzési adó mértéke max. 2 % ugyanakkor ettől a mértéktől kevesebb is 
lehet.). Ebből adódóan törekszünk arra, hogy a már bejelentkezett társaságok ne helyezzék át 
székhelyüket,  ill.  telephelyüket  Szentgotthárdról.  Ennek  érdekében  minden  segítséget 
megadunk -  a  törvényi  keretek  között  –  a  szentgotthárdi  adóalanyok részére  az  átmeneti 
pénzügyi problémák kezeléséhez.

-  Adóhatósági  igazolások  kiállítása:  amennyiben  jogszabályi  előírásoknak  eleget  tesz  az 
adózó, akkor a kérelmet - lehetőség szerint még a kérelem beérkezése napján – teljesíti a helyi 
adóhatóság. 

Hivatalból induló hatósági eljárások:
.  Adókivetés (kiszabás) esetén a hatósági eljárás mellőzhetetlen, hiszen az adó megállapítás 
határozattal történik. Évente közel 981 vállalkozás iparűzési illetve vállalkozói kommunális 
adóbevallása kerül feldolgozásra (1962), valamint több száz gépjármű adóalany részére kell 
határozatot hozni.
- Amennyiben felmerül a gyanú, hogy valamely vállalkozás adóbevallásában nem valóságos 
adatokat  adott  meg,  adóellenőrzést kell  megindítani  vele  szemben  (mivel  egy  átfogó 
ellenőrzés lefolytatása időigényes kevés lehetőség nyílik alkalmazására). 
-  Összegezve: A helyi  adóhatóság  véleménye  szerint  kötelezően  és  egységes  mértékben 
kellene  bevezetni  minden  településen  a  helyi  adókat  (központi  döntéshozatal  szükséges). 
Ezáltal  az  adóalanyok nem tudnák kikerülni  az  adófizetést  azáltal,  hogy tevékenységüket 
áthelyezik  egy  másik  „adóparadicsomba”.  Az  önkormányzati  adóhatósági  munka 
hatékonysága - ezáltal – jelentős mértékben nőne
- A 2010. évben igen nagy feladatot jelentett az a több hónapos folyamat, amikor a helyi 
adóhatóság a helyi iparűzési adó teljes állományát átadta az APEH-hoz, mivel a törvény a 
helyi  iparűzési  adóval  kapcsolatos  feladatokat  az  APEH-hoz  helyezte  át.   Amint  az 
adatállományt sikerült átadni, hamarosan a törvény változása miatt a helyi adóval kapcsolatos 
összes  feladat  visszakerült  a  helyi  adóhatósághoz.  Ez  ismételten  hosszú  hetek  munkáját 
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igényelte.  A  teljes  adatállomány  visszavétele  szeptember  30-ig,  a  jelen  beszámoló 
beszámolási időszakának a végéig nem került vissza teljes egészében. (November elején ez is 
megtörtént, de a visszakapott állományt ezután tudjuk csak megkezdeni feldolgozni)..
. 

Műszaki Iroda

- Az eltelt időszakban 3 alkalommal indult zajvédelem tárgyában hatósági ügy. 
A  hatásterület  kijelöléséhez,  a  zajkibocsátási  határérték  megállapításához  a  jogszabály 
alkotója eszközt nem biztosított,  tehát mérést nem tudunk végezni. Problémás esetekben a 
Környezetvédelmi Felügyelőségtől lehet a mérést megrendelni, erre még nem került sor.
Mérés  és  számítás  elvégzése  hiányában  a  hatásterület  100  méteres  körzetben  kerül 
megállapításra, és felsorolásra kerülnek a hatásterületen található védendő területek, épületek.
A határérték  meghatározásánál  arra  is  tekintettel  kell  lenni,  hogy a  kijelölt  hatásterületen 
található-e már határértékkel rendelkező kibocsátó.

Kérelemre induló eljárás – meglévő létesítmény esetén 2 ügy, új létesítmény esetében 1 
ügyben indult. 
Mindkét  meglévő  létesítménnyel  kapcsolatos  ügyben  vendéglátó  (gépi  zene,  tv,  parkoló 
használat) tevékenység folytatásával kapcsolatosan megtörtént a határérték megállapítása.
Az új üzemi- és szabadidős zajforrással kapcsolatban a határérték megállapítása megtörtént.

Építéshatósági ügyek:
Alapvetően a folyamatos jogszabályok változásai okoznak problémát. Az építési engedélyhez, 
bejelentéshez  kötött  építési  munkák  listája  folyamatosan  változik.  Egyéb  vonatkozásban 
rendezetten történik az ügyek intézése. 

Ügycsoportok szerinti építési ügyek voltak:      

-Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 10
-Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 12
-Lakóház bővítés, korszerűsítési engedélyek száma: 28
-Magánszemélyeknek kiadott engedélyek száma(épít.haszn.) 24
-Nem magánszemélyek részére kiadott eng.száma: 12
Telekalakításokhoz adott építésügyi szakh. hozzáj. 14
-Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma 28
-Építésrendészeti eljárások száma: 7
-Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma  21
-kiadott hatósági bizonyitványok száma: 4

Városi Gyámhivatal

A 331/2006.(XII.23.)  Korm.  rendelet  4.§-11.§-a  határozza  meg  a  városi  gyámhivatalok 
feladat és hatáskörét, egyebek mellett: 
- intézkedéseket tesz a gyermekek védelme érdekében,
-  a  pénzbeli  támogatásokkal  kapcsolatban  dönt  az  otthonteremtési  támogatás 
megállapításáról, gyermektartásdíj megelőlegezéséről
- eljár a gyermek családi jogállásával, az örökbefogadással kapcsolatosan
-  pert indít és kezdeményez a gyermekekkel ill. a gondnokoltakkal kapcsolatosan
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- dönt a gyermek kapcsolattartása kérdésében
- intézkedéseket tesz a gyermekvédelmi gondoskodás keretében hatáskörébe utalt ügyekben.
- a városi gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatosan gyámot vagy gondnokot 
rendel.
-  A  városi  gyámhivatal  a  vagyonkezeléssel  kapcsolatosan  dönt  -  a  jogszabályban 
meghatározott  esetekben  -  a   törvényes  képviselő  jognyilatkozata  érvényességéhez 
szükséges jóváhagyásról.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a gyámhivatal a gyermek veszélyeztetettségének 
mértékétől függő hatósági intézkedéseivel a gyermeket kiemeli a családból, és gondoskodik 
a további megfelelő elhelyezéséről, törvényes képviseletéről.

A kiskorú gyermekek védelmében a gyámhivatal az alábbi hatósági      intézkedéseket tette:

CSALÁDBAFOGADÁS: 
A gyámhivatal 13 családba fogadott kiskorút tart nyilván.
A családba fogadó személyek: nagyszülők, felnőtt testvérek, közeli rokonok, illetve élettárs.
A családba fogadott gyermekek részére a gyámhivatal a családba fogadót gyámul kirendeli. 
A gyámok  tevékenységét  a  gyámhivatal  irányítja,  felügyeli,  a  vagyonkezelésről  évente 
számadásra kötelezi őket.

 IDEIGLENES ELHELYEZÉS: 
Ideiglenes elhelyezés száma gyámhivatal által : 1
Ezen  felül  2  gyermek  esetében  a  jegyzői  gyámhatóság  által  ideiglenesen  elhelyezett 
gyermekek ügyében a gyámhivatal a felülvizsgálati eljárást lefolytatta minden esetben. 
Az  eljárás  során  a  gyermek  vagy  átmeneti  nevelésbe  kerül,  vagy  a  gyámhivatal  a 
védelembe-vételre történő javaslattétellel egyidejűleg visszahelyezi a szülők  gondozásába, 
vagy a  gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt pert indít a bíróságon..

ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL:
Átmeneti nevelt gyermekek száma :5 fő 
gyermekotthonban: 5 fő,    nevelőszülőnél: 0 fő

Minden esetben elvégeztük az éves kötelező felülvizsgálatot, amelynek eredményeképpen a 
gyámhivatal a nevelésbe vételt változatlan formában többségében fenntartotta.

UTÓGONDOZÁS:
Utógondozási ügyek száma: 1

UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS:
A nagykorúságot elért  intézeti  nevelésből kikerült fiatalok részére rendeli el az ellátást a 
gyámhivatal, ha a fiatal továbbtanul, illetve létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja. A 
fiatal továbbra is a gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél maradhat, 24 éves koráig.
Ellátottak száma: 1 fő 

OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS: 
Otthonteremtési támogatást 1 esetben állapítottunk meg.

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE  : 
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ügyében indított eljárások száma az előző 
évihez képest csökkent a feltételek szigorítása miatt – ismételt megelőlegezés.
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Megelőlegezési eljárások száma: 2.

A gyámhivatal egyéb hatósági  intézkedései, feladatai  a gyermekekkel kapcsolatosan: 
Apai elismerések száma : 8 
Képzelt apa adatainak megállapítása: 0 fő
Apaság vélelmének megdöntése :2 

Kezdeményezett kapcsolattartási ügyek   : 6

Gyámság alatt álló gyermekek száma   : 24
Gyámok száma: 19 
kezdeményezett gyámrendelés- vagy felmentés :8 

Vagyonos kiskorúak ügyei   : 
Nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma: 141
Betétállománnyal rendelkezik: 62
Biztosítási kötvénnyel rendelkezők száma: 2
Kiskorúak ingatlaneladással, megterheléssel, befektetéssel kapcsolatos ügyei: 10

Kiskorúak vagyoni ügyével kapcsolatban szükséges  eseti  gondnok rendelés,  felmentés  :  4 
esetben.
A lakástakarék-pénztári szerződések 2008-évtől folyamatosan járnak le( 8 éves lejárati idő).
A  kedvezményezettek  általában  kiskorúak.  A  lejárati  összeg  kifizetése,  befektetése, 
felhasználása gyámhivatali határozattal lehetséges.  

Gondnoksági ügyek:
A gyámhivatal  a  bíróság  által  gondnokság  alá  helyezett  személyek  részére  a  törvényes 
képviselet  ellátására  gondnokot  rendel.  Megfelelő  -  alkalmas  hozzátartozó  hiányában 
hivatásos  gondnokot  kell  rendelnie.  A  Polgármesteri  Hivatal  alkalmazásában  két  fő 
kirendelhető hivatásos gondnok áll. 
Fontos  megjegyezni,  hogy  Gyer 134  .§  (4)  bek-e  meghatározza,  hogy egy hivatásos 
gondnok egyidejűleg  legfeljebb 30 gondnokoltat képviselhet.  A szentgotthárdi   2 fő 
hivatásos gondnokoknak személyenként 220-220  fő gondnokoltjuk van. Ez  hétszer 
több, mint a jogszabályban megengedett létszám. 
A  gondnoksági  perek,  a  felülvizsgálati  eljárás  lefolytatásán  túl  a  gondnoksági  ügyek 
folyamatos  ügyintézést  igényelnek.  A gondnokok  éves  rendszeres  számadásának,  eseti 
számadásnak  elfogadása,  a  vagyonkezeléssel,  és  a  gondokoltak  érdekeinek  védelme 
időigényes,  előkészítő munkát igényel,  a perekhez számos okirat,  szakvélemény, javaslat 
beszerzése szükséges, az ügyintézőnek pedig széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie.
Összességében nőtt a gondnokoltak vagyona is, a gyámhatósági betétben kezelt ingóvagyon 
összege is jelentős.

Gondnokoltak száma: 568 fő

Ingó-ingatlan vagyonnal rendelkező gondnokoltak: 197                

Betétkönyvvel, értékpapírral rendelkező gondnokoltak: 400        

Közterület-felügyelet

A fent  említett  időszakban  veszélyeztetés  kutyával  szabálysértésért  figyelmeztetve  34  fő, 
befogatva 6 kutya, szabálysértési feljelentés 2 fő ellen.
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Vízszennyezés szabálysértésért figyelmeztetve 3 fő.
Veszélyes hulladék elhelyezéséért feljelentve 2 fő.
Közterületen kommunális és szilárd törmelék elhelyezéséért figyelmeztetve 21 fő, feljelentve 
5 fő.
Engedély nélküli közterület használatért figyelmeztetve 46, ebből díjfizetésre kötelezve 29 fő.
Parkrongálásért  figyelmeztetés  43  esetben,  helyszíni  bírságolás  10  esetben  34.000.-  Ft 
értékben.
Közúti közlekedés kisebb megsértése szabálysértés elkövetéséért figyelmeztetés 119 esetben, 
ugyanezért helyszíni bírságolás 26 esetben 129.000.- Ft értékben.

Oktatási igazgatás

A Vas  Megyei  Tanulási  Képességeket   Vizsgáló  Szakértői  és  Rehabilitációs  Bizottság  a 
Jegyzőt kérte, hogy a szülőt – ismételt behívások elmulasztása miatt - határozatban kötelezze, 
hogy  gyermekével  a  megadott  időpontban  jelenjen  meg  a  gyermek  kötelező  szakértői 
vizsgálatának elvégzése céljából a Bizottság előtt.
A Jegyző  a  Közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  30.§  (4)  bek.  és  a  4/2010.  OKM 
rendelet 33.§ alapján kötelezte a szülőt, aki gyermekével a megadott időpontban megjelent a 
Szakértői Bizottságnál.

Polgári védelmi igazgatás

A 1996. évi XXXVII. tv. értelmében  a polgármester a polgári védelmi kötelezettség  alatt álló 
állampolgárt  határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi.
Az érintett időszakban 2010. évben 40 db határozatot hozott, 2009. évben ilyen nem volt.

A  honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről  szóló  2004.  évi  CV.  tv.  értelmében  a 
polgármester felmentést ad a polgári védelmi kötelezettség alól. Az érintett időszakban 2010. 
évben 20 db határozatot hozott, 2009. évben nem volt.
 

B.
Érdemi döntések, eljárási kérdésben hozott végzések

A jegyző hatáskörébe tartozó összes hatósági tevékenység vonatkozásában elmondható, hogy 
döntően határozathozatal történik, kevesebb az eljárási kérdésekben hozott végzések száma. 
A gyámhivatalban a meghozott határozatok száma: 1751, végzések száma : 140
A  birtokvédelmi  eljárások  esetében  az  eljárási  kérdésekben  hozott  döntések  aránya  a 
meghatározó,  a  döntéseken  belül  78  %-ban  végzés  meghozatalára  került  sor.  A döntések 
nominális  értékben:  22  db  végzés,  2  db  határozat,  3  db  egyezség.  Gázfogyasztási  helyre 
történő bejutás elrendelése miatt  három eljárás indult  hatóságunknál,  két  esetben kötelező 
határozat meghozatalára, egy esetben megszüntető végzés meghozatalára került sor. Játékgép 
engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás kiállításra került sor, mely a Ket. 44. § 
(6) bekezdése értelmében a „sajátos” határozatnak minősül.

Az okmányirodában az érdemi és eljárási döntések alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

C.
Jogorvoslatok, felügyeleti szerv eljárása, ügyészi vizsgálatok
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Egy építési ügyben van folyamatban egy fellebbezés a Közigazgatási Hivatalnál, egy ügyben 
a II. fok a döntésünket helybenhagyta.

A Gyámhivatalnál a vizsgált időszakban 3 fellebbezés történt. Eredménye:1 megváltoztatás 2 
megsemmisítés.

Oktatási  ügyben  a  szülő  fellebbezést  nyújtott  be  a  Vas  Megyei  Tanulási  Képességeket 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye ellen.
A szülő fellebbezési kérelme alapján a Jegyző a közoktatásról szóló többször módosított 1993. 
évi LXXIX. tv. 7.§ (2) bek. szerint a tanköteles tanuló részére kijelölte a megfelelő oktatási 
intézményt (  SZOI Arany János Eltérő Tantervű Tagozata),  ahol  a  lassúbb haladási  ütem, 
szegregált  oktatás,  kisebb  gyermeklétszám  alapján  megfelelőbbek  a  tanuló  számára  az 
oktatási feltételek.

Szintén oktatási  ügyben a szülő  tanköteles gyermekének iskolai   felvételével kapcsolatos 
fellebbezését  nyújtotta  be,  az  oktatási  intézmény  határozata  ellen  (  felvételi  kérelem 
másodfokú elbírálása  ).  A Jegyző az oktatási  intézmény határozatát  a  közoktatásról  szóló 
1993. évi LXXIX:tv. 83.§ (4) és (5) alapján megváltoztatta és a tanuló felvételét engedélyezte 
az adott évfolyamra.

Birtokvédelmi  eljárásban  egy  esetbe  nyújtottak  be  eljárást  megszüntető  végzés  ellen 
fellebbezést,  eredményeként  a  Felügyeleti  szerv  a  döntést  megsemmisítette  és  új  eljárás 
lefolytatását  írta  elő;  egy  esetben  végrehajtást  elrendelő  végzés  ellen  nyújtottak  be 
fellebbezést,  melyet a felügyeleti  szerv elutasított.  Egy esetben éltek kifogással az érdemi 
határozat ellen,  a bíróság elutasította a kifogást.  Egy esetben nyújtottak be gázfogyasztási 
helyre történő bejutás elrendelése miatt hozott határozat ellen jogorvoslati kérelmet, melyet a 
Felügyeleti szerv elutasított.

Tavaly indult állattartási eljárásban a képviselő testülethez érkezett fellebbezés, a másodfok a 
döntést helybenhagyta, bírósághoz nem fordult az ügyfél.

A Körmendi Városi Ügyészség – a Vas megyei Főügyészség éves vizsgálati tervének előírása 
alapján  –  2009.  novemberében  vizsgálta  az  illetékességi  területén  működő  jegyzőknél  a 
súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  részére  adható  közlekedési  kedvezmények  tárgyában 
lefolytatott  eljárások  és  az  annak  során  hozott  határozatok  törvényességét.  A  vizsgálat 
kiterjedt  Szentgotthárd  Város  Polgármesteri  Hivatalnál  e  tárgyban  2008.  évben  indult  és 
jogerősen befejezett eljárásokra. A vizsgálat során egy-egy esetben óvással, felszólalással és 
egy esetben jelzéssel élt az ügyészség.  

A Megyei Gyámhivatal vizsgálta 
-  a  6  év  alatti  átmeneti  nevelésbe  vett  gyermekek  kapcsolattartásának  szabályozását 
( 2009.évi ügyekre)
- A nevelésbe vétel felülvizsgálatát (2008-2009 évekre),
- Az ideiglenes hatályú elhelyezések felülvizsgálatát2009.01.01-től.
A gyámhivatali eljárást rendben találták, negatív észrevételt nem fogalmaztak meg.

-A gondnoksággal kapcsolatos eljárásokat 2009.01.01-2010.09. hóig jelenleg vizsgálják.

D.
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Végrehajtási eljárás

Építéshatósági ügyekben nem volt szükség végrehajtási intézkedést tenni.

A Gyámhivatalnál hivatalból általában kapcsolattartási ügyekben fordul elő gyakrabban a 
végrehajtási eljárás. 

Az adóhatósági eljárásokban többnyire azonnali beszedési megbízások (inkasszó) benyújtás a 
számlavezető  pénzintézethez.  A  különösen  nagy  adótartozást  felhalmozó  adóalanyok 
adótartozásainak  „átadása  ”  további  ügyintézésre  a  Fekete  és  Társa  Bírósági  Végrehajtó 
Irodának történik az irodával fennálló szerződésünk alapján.  

Az okmányirodában 1 esetben bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt bírság kiszabására 
került sor, a döntés még nem jogerős, de a bírságot befizették.
Lakcím bejelentési  kötelezettség teljesítésének elmulasztása  miatt  2  esetben szabálysértési 
eljárás  kezdeményezésére  került  sor.  Egy  esetben  az  ügyfél  bejelentési  kötelezettségét 
teljesítette, a másik esetben még a szabálysértési eljárás ellenére sem rendezte a lakcímét. 
Gépjármű ügyintézés terén a végrehajtások folyamatosan történnek. 
Ehhez  kapcsolódóan  jegyezném  meg,  hogy  nem  kimondottan  végrehajtási  eljárás,  de 
valamilyen formában jelzi, hogy sajnos az állampolgárok nem minden esetben tesznek eleget 
kötelezettségeiknek, ilyen a gépjármű tulajdonjog változás bejelentése. 15 napon belül kell 
rendezni,  sajnálatos módon a vizsgált  időszakban 51 esetben kellett  szabálysértési  eljárást 
kezdeményezni a rendőrségnél.

Végrehajtási eljárás folytatása birtokvédelmi eljárás során is indokolt volt. 

III.
Önkormányzati hatósági ügyek

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  évben  több 
alkalommal  kezdeményezte  az  Önkormányzat  felé  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
megállapítását. 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. 

Ápolási díj
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 3/2010. (I.28.)  ÖKT. számú 
rendeletével  módosította  a  szociális  igazgatásról  és  egyes  szociális  ellátási  formák 
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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 
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. 

Átmeneti segélyezés

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,  vásárlási 
utalvány,  térítési  díj  hozzájárulás,  lakbér,  közüzemi  díj  hátralék  átvállalás.  2007.  év 
februárjáról már rendszeresen vásárlási utalvány formájában nyújtotta a Bizottság az átmeneti 
segélyek egy részét. 

Lakásfenntartási támogatás
Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők részére nyújtott lakásfenntartási támogatáson 
kívül a kérelmezők részére normatív illetve helyi lakásfenntartási támogatás adható az általuk 
lakott  lakás  fenntartásával  kapcsolatos  kiadások  viseléséhez.  A normatív  lakásfenntartási 
támogatás  szabályait  a  szociális  törvény  szabályozza.  A támogatáshoz  szigorú  feltételek 
együttes fennállása szükséges. Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatás szabályait 
helyi rendeletében szabályozta. A rendelet magasabb jövedelemhatárt szabott meg, valamint 
magasabban  húzta  meg  az  elismert  lakásnagyság  felső  határát.  Ezáltal  lehetőséget  nyújt 
azoknak is a támogatás igénybevételére, akik a normatív lakásfenntartási támogatásra nem 
jogosultak. A négyzetméterenként elismert lakásfenntartási költség 2009. évtől 450,-Ft/m2. 
A vizsgált időszakban 6 elutasítás történt, fellebbezés nem volt. 

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 megállapítások  jellemzően  12  hónapos  időszakra  történtek,  valamint  előfordult  ennél 
rövidebb, 6 havi időszakra történő megállapítás is.  
A támogatás  a  kérelmezők,  vagy  jogosultak  viszonylagosan  kis  számától  eltekintve  nagy 
jelentőségű,  hiszen  jellegéből  adódóan  a  szociálisan  leghátrányosabb  helyzetű  személyek, 
családok lakhatásának megőrzését segíti elő.   
Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek, az adósságkezelési támogatásra való 
jogosultság  megállapításának  időpontjától  hivatalból,  alanyi  jogon  lakásfenntartási 
támogatásra is jogosulttá válnak, ezzel is elősegítve hátralékuk csökkentését.  

Temetés segély:  A kérelmeket  általában előzetes tájékozódás után nyújtják be,  így akinek 
helyi  rendeletünkben  megállapított  a  jövedelemhatár  feletti  az  egy  főre  jutó  jövedelme, 
kérelmét nem nyújtja be. Ezért az elmúlt időszakban  temetési segély elutasítására nem került 
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sor. Általában a kérelmeket az elbíráláshoz szükséges igazolásokkal együtt nyújtják be, egy 
esetben kellett hiánypótlásra felszólítani a kérelmezőt. A segélyezettek körének tekintetében 
elmondható,  hogy  leggyakrabban  a  jövedelemhatár  alatti  nyugdíjas  túlélő  házastárs  a 
kérelmező. 

Köztemetés: Az  elmúlt  időszakban  is  a  közköltségen  történő  eltemettek  szinte  teljes 
egészében a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonának elhunyt lakói voltak. A 
köztemetés költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük elhunyt hagyatéki vagyonát, 
amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre köteles 
személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni. 
Néhány  esetben  előfordul,  hogy  nem  szentgotthárdi  állandó  lakos  elhalálozása 
Szentgotthárdon történik, és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben a halálozás 
helye  szerinti  önkormányzat  köteles  eltemettetni,  és  a  temetési  költségek  megtérítését  az 
állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól igényeljük. 
A  köztemetést  igénylők  száma  nem  csökken,  tavaly  27  elhunytat  kellett  közköltségen 
eltemettetni, az idén október 30-ig már 27 esetben kérték ezt. A temetési költség is emelkedő 
tendenciát mutat, jelenleg 154.025,- Ft a Szentgotthárdon történő elhalálozása esetében, míg 
az  év  elején  133.985,-  Ft  volt.  Amennyiben  szentgotthárdi  állandó  lakos  halálesete 
Szombathelyen  vagy  Körmenden  történik,  a  köztemetés  költsége  30-40  ezer  forinttal 
magasabb. 

A szociális eseti és rendszeres ellátásban részesülők számának alakulását és az előirányzat 
felhasználást a 4.számú melléklet mutatja.

IV.
Ügyfél elégedettség felmérése

Ügyfél elégedettségi felmérés két évente készül a Hivatalban, így 2010-ben nem volt. Az 
irodavezetői  megbeszéléseken,  az  irodai  értekezleteken  és  az  apparátusi  értekezleteken 
folyamatosan  megbeszéljük  az  ehhez  kapcsolódó  tapasztalatokat,  értékeljük  a  bejövő 
információkat. Bővítettük tájékoztatási rendszerünket, mind a honlapon, mind tájékoztató 
füzet  kiadása  formájában.  Akadálymentesítettük  az  okmányirodai  bejáratot,  a 
balesetveszélyes  küszöböt  megszűntettük.  Telefonos  elérhetőségünk  változatlan,  ezzel 
kapcsolatba  az  ügyfelek  nem  jeleztek  problémát.  Előkészítés  alatt  van  a  hosszabbított 
ügyfélfogadás feltételrendszerének ismételt aktualizálása, az SZMSZ felülvizsgálat kapcsán 
előterjeszthető.

Tisztelt Képviselő-testület!
E beszámoló nem adhat teljes képet a rendkívül szerteágazó hatósági ügyintézésről, csak a 
főbb irányok, területek bemutatására  vállalkozhatott.  Azonban ez alapján is  kijelenthetjük, 
hogy  az  élet  szinte  minden  területét  átszövő  hatósági  eljárások  naprakész  ismeretekkel 
rendelkező,  felkészült  szakemberek  közreműködését  igénylik.  Az  eljárásokkal  szemben 
jogosan megfogalmazott  igény a gyorsaság,  a célszerűség biztosítása,  de e kívánt célok a 
sorozatosan,  dömping  szerűen  megjelenő,  a  jogalkalmazásra  felkészülést  nem  adó, 
egymásnak ellentmondó  jogi környezetben egyre nehezebben tarthatók. 

Kérem a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  és  elfogadja  a 
Polgármesteri Hivatal 2009. október 1-től 2010. szeptember 30-ig terjedő időszakot bemutató 
hatósági tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2010. november 8.

                                                                                    Dr. Csanaki Eszter
                                                                                          Aljegyző

Ellenjegyzés: 
Dr. Dancsecs Zsolt
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1.számú melléklet
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Ügykör db %
személyi igazolvány 2170 17,11
útlevél 372 2,93
vezetői engedély 1116 8,80
gépjármű ügyek 5092 40,16
adatszolgáltatás 280 2,21
lakcím 2205 17,39
anyakönyv 466 3,68
Ügyfélkapú regisztráció 147 1,49         
vállalkozói igazolvány 173 1,36
mozgáskorlátozottak par. Igazolvány 121 0,95
működési engedély 257 2,03
telepengedélyezés 120 0,95
rendőrségi szabs. Kezd.bej. Késed. 51 0,40
szálláshely üzem.engd. 42 0,33
gépjármű ügyben lelet 68 0,54
Összesen 12680 100,00

2.számú melléklet
Hatósági és okmányiroda ügyforgalma

2009.október 01-től 2010 szeptember 30-ig.

személyi igazolvány

útlevél

vezetői engedély

gépjármű ügyek

adatszolgáltatás

lakcím 

anyakönyv

Ügyfélkapú regisztráció

vállalkozói igazolvány

mozgáskorlátozottak par.
Igazolvány
működési engedély

telepengedélyezés

rendőrségi szabs.
Kezd.bej. Késed.
szálláshely üzem.engd.

gépjármű ügyben lelet209



3.számú melléklet

Hatósági eljárás módja Ügyirat száma %
Határozatok száma 554 63,90     
Eljárás megszüntetés végzéssel 95 10,96     
Illetékesség hatáskör miatt áttétel 129 14,88     
Egyéb végzés 89 10,27     
Összesen 867 100,00   

Hatósági ügyirat forgalom gépjármű ügyekben 
2009 október 1-től 2010. szeptember 30-ig

Határoza tok száma

El járás
megszüntetés
végzéss el

I l letékes ség
hatá skör miatt
á ttétel

Egyéb végzés
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4.számú melléklet
Eseti ellátások alakulása

2009. 2009.10.01-től 
2009.12.31-ig

2010.01.01-től 
2010.09.30-ig 

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás (fő)

21 család
33 gyermek

4 család
 8 gyermek

16 család 
24 gyermek

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás (kifizetett összeg) 522.000,-Ft 95.000,-Ft 445.000,-Ft
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény egyszeri kiegészítése 

256 fő
1.484.800,-Ft

135 fő
879.000,-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

Súlyos mozgáskorlátozottak 
személygépkocsi szerzési 
támogatása (fő)

4 - -

Temetési segély (fő) 39 11 40
Temetési segélyre kifizetett összeg 604.000,-Ft 156.000,- Ft 698.650,- Ft
Köztemetés (esetek száma) 27 9 27
Közgyógyellátásra jogosultak 
száma:

419 fő 56 fő 257 fő

Ebből:alanyi jogon (fő) 369 fő 41 fő 227 fő
Ebből:normatív jogon (fő) 37 fő 12 fő 25 fő
Ebből:méltányosságból (fő) 13 fő 3 fő 5 fő
Átmeneti segély 275 36+ 38 =74 fő 244

Rendszeres ellátások alakulása

2009.10. havi állapot 2010.09. havi állapot
Ápolási díj összesen: (fő)
Ebből :

Alanyi jogon:

Méltányosságból:

Emelt összegű:

54  

21

24

9

42  

29

-

13

Adósságkezelési támogatás: (fő) 3 3
Adósságkezelési támogatásra 
kifizetett összeg:

33.300,-Ft/hó 43.750,-Ft/hó

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény: (Fő)

135 137

Rendszeres szociális segély 454.485,-Ft 523.915,-Ft
egészségkárosodott 128.250,-Ft 179.050,-Ft
Rendelkezésre állási támogatás 855.900,-Ft 837.270,-Ft
Közfoglalkoztatásban részt vevő 38 fő 47 fő
Közfoglalkoztatási tervben a célra 
felhasználni kívánt összeg:

2.937.129,-Ft 4.106.440,-Ft 

Lakásfenntartási támogatás 67 fő 
341.000,-Ft/hó

74
393.000,-Ft/hó

Időskorúak járadéka: 822.025,-Ft 744.875,-Ft
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére.

Tárgy: Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. 
             A 2011. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 231/2005. határozatával fogadta el Szentgotthárd város 
Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet a 190/2007., 213/2008. 
218/2009. számú Képviselő-testületi határozat alapján többször módosított. (A jelenlegi, 
aktuális Vagyongazd. Irányelvek az 1. számú mellékletben találhatók) Erre a témára 
évenként kell visszatérnünk a határozat szerint – ezért kerül sor erre most. Az Irányelvekben 
megfogalmazottak az alábbiak szerint teljesültek Ilyenkor egyrészről áttekintjük, hogy az 
éppen aktuális Irányelvek megvalósítása hogyan tgörtént meg, másrészről áttekintjük, hogy 
hol miben lehetne változtatni.

I.

Beszámoló a megvalósulásról:
1.) 
„Belterületi ingatlanok: 
Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban  az  építési  telkek  értékesítését  kell  szorgalmazni,  amelyek  az 
alábbiak:

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db.  telek beépíthetőségének 

egyik feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat 
kiépítése

A  vagyonrendelet  értelmében  a  Képviselőtestület  a  belterületi  ingatlanok 
esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az  értékbecslő  által  meghatározott  ár  nettó  irányár,  amit  a  Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár, a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az  értékbecslés  költségei  a  vevőt  terhelik,  amely  az  adásvételi  szerződés 
aláírásával  egyidejűleg  az  Önkormányzat  számára  az  általa  kibocsátott  
csekken köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi.

A Szentotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása 
a szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.

A  belterületi  ingatlanok  esetében  évente  egyszer  felülvizsgáljuk  az 
építéshatóság bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
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Építési  telkeket kell  Szentgotthárd területén kialakítani.  A rábakethelyi  és a  
máriaújfalui városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét a hatályos 
Szerkezeti  Terv,  a  Kethelyi  u.  és  a  Kis  utca  közötti  területeken  meg  kell  
teremteni, a szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell tenni.”

-  A tavaly  elfogadott  irányelvben értékesítésre  szánt  rábafüzesi  városrészen lévő  –  a  volt 
ÖMV kút melletti – 4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ezidáig sem került 
eladásra.  Az  ingatlanok  2.800.-Ft+Áfa/m2-es  árát  a  „könnyebb”  értékesítés  végett  a 
Képviselő-testület a 207/2006. sz. határozatával mérsékelte  nettó 2000.-Ft/m2-re, de így sem 
jelentkezet  vevő  az  ingatlanokra.  Érdeklődések  vannak a  szentgotthárdi  beépíthető  telkek 
után, de ebben az esetben az ingatlanok elhelyezkedése (Rábafüzesi városrész) nem vonzza 
különösebben az érdeklődőket. 
-  Szentgotthárdon az egy tömbben lévő  beépíthető  építési  telkek (Felső  mező)  elfogytak. 
Magánkézben egy- két beépíthető terület van, ezek is rohamosan fogynak – ezen a piacon 
kínálati  helyzetet  kell  kialakítani.  A munkát  ehhez  évekkel  ezelőtt  megkezdtük,  de  ezek 
pénzhiány miatt  leálltak.  Jelenleg  két  olyan  terület  látszik,  ahol  egy  tömbben több telket 
lehetne kialakítani.
-  Az  akasztó  domb nyugati  oldalán  lévő  8  db.  telek  megosztása  ugyan  megtörtént  de  a 
területre vonatkozó szabályozási terv elkészítéséről a Testület nem döntött. 
Az  értékesítés  legnagyobb  korlátozó  tényezője,  hogy  ezen  ingatlanok  közműellátottsága 
valamint  úttal  való  megközelíthetősége  nincs  megoldva.  Amennyiben  a  közművesítés 
kiépítésre  kerülne,  úgy  ezek  az  ingatlanok  a  jelenlegi  értékük  többszörösébe  kerülnének. 
(Korábban,  2006-ban  ezen  a  területen  értékesítésre  került  2  db telek bruttó  1250.-Ft/m2 
áron.) 

- A rábakethelyi és a máriaújfalui városrészek közötti területek, (58.55 ha) beépíthetőségét a 
hatályos Szerkezeti Terv a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat teszi lehetővé. 
Vagyis a Kethelyi út. északi és déli oldalának beépíthetőségét szabályozzák melyek határai: 
Nyugatról a  Bem J. út, keletről a Hársas patak, Északról a tervezett elkerülő út, Délről pedig 
a Kis utca.
Jelenleg A Bem J. úthoz közelebb eső területre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, 
a kivitelezésükre jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A 2003. év októberi Gazdasági, 
Városfejlesztési  és  Környezetvédelmi Bizottság ülésére  készített  előterjesztés kettő ütemre 
bontva javasolta megvalósítani. Az I. ütemben a Bem utcához közelebb levő területek (6.6 ha) 
45 építési telek került volna kialakításra. Az ehhez szükséges útterületek megvásárlására cca. 
12.0  mFt,  a  szükséges  út-  és  közműépítésekre  cca.  230.0  mFt-ra  lett  volna  szükség.  A 
Képviselőtestület a fejlesztéshez szükséges forrásokat a 2004. évi költségvetésben már nem 
(és azóta sem) tudta biztosítani.
A II. ütemben a Máriaújfaluhoz közeli területen (3.8 ha) a 90 db lakóingatlan kialakításához 
(útterület vásárlás, út- és közműépítés) cca. 158.0 mFt-ra lett volna szükség.
További problémát jelenthet,  hogy a több mint száz mezőgazdasági  művelésű ingatlannak 
kettőszáznál is több tulajdonosa van. Minden esetre a kérdéssel foglalkozni kell.” 
A tavalyi évben ugyanezekkel a szavakkal ugyanerről írtunk, mindez ma is aktuális.
- Az irányelvek e pontjában olvasható előírásokat folyamatosan betartottuk.

2.) 
2.1.) „A külterületi ingatlanok tekintetében:

„Külterület:
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Külterületi  mezőgazdasági  művelési  ágú  ingatlanok  (gyep,  rét,  szántó, 
erdő)

 
Az  1/1  tulajdoni  hányadú  területeket,  valamint  a  2000m2-nél  nagyobb 
részarányos  területeket  nem  hirdetjük  meg  eladásra,  azok  eladására 
vonatkozóan a Képviselő-testület egyedi döntése az irányadó.

A  részarányos  külterületi  ingatlanokból  a  2000m2 alatti  területeket  a 
vagyonrendelet  szerint  értékesítjük.  /Az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló 
4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 13. §. (5) bekezdés szerint a helyben szokásos 
módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, a Városi TV, Szentgotthárd város 
internetes honlapján (hivatal.szentgotthard.hu) hirdeti meg eladásra./

A 2000m  2   alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei:  
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év. 
- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A  külön  jogszabályban  megállapított  elővásárlási  jogokat  figyelembe  kell  
venni!

A  külterületi  termőföld  értékesítése  esetén  a  Nemzeti  Földalapvagyon 
nyilvántartásának,  vagyonkezelésének  és  hasznosításának  részletes 
szabályairól  szóló  254/2002  (XII.  13)  Korm.  Rendelet  szerinti  árszámítási  
módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

Fá = A x P x IR x Má

                     i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK 

(Vas megye 31,8 kg/AK)
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg 
i = tőkésítési kamatláb/2 
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert:  
1)
A  fenti  ajánlati  ár  számítása  a  mostani  előterjesztésben  szereplő 
vagyonrendelet módosítás elfogadása esetén lehetséges.”

- A 2000 m2 alatti részarányos mezőgazdasági külterületi ingatlanok értékesítése 2006. 
augusztusáig sikeresnek mondható volt az 50 db ingatlanból 23 db került értékesítésre. Az 
értékesítések száma az utóbbi időben szinte 0-ra csökkent. 

2.2.) Erdőingatlanok esetében: 

„Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve:
a.)  Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület  
értéke az erdőterület értéke + az erdő állomány értéke + az erdő állomány 
fajlagos értéke összegének ötszöröséből áll (kitermelési érték).

214



b.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten  belül  elhelyezkedő  erdőrészletek  területe  és  ezen  belül  a  
főállományt alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az 
ERTI-féle  hat  fatermési  osztálynak  megfelelően  kerül  meghatározásra  a 
Vagyonrendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint. 
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Vagyonrendelet 2.  
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani. 
c.c.) Az  erdőállomány  fajlagos  értékét  mint  kitermelési  értéket  a  
Vagyonrendelet 3. táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.

Az  Önkormányzati  tulajdonú  illetve  résztulajdonú  erdőkkel,  
erdőgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, szakági előírások betartásáért,  
az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért Bugán József a felelős.”

-  Az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  rendeletünk  szerint  az  Erdő  korlátozottan 
forgalomképes  vagyonkörbe  tartozik,  amely  alapján  értékesítésére  tulajdonközösség 
megszüntetése  céljából  egyszerű,  egyéb  esetekben  minősített  többségű  döntéssel  van 
lehetőség.
Az idei évben erdő ingatlanban lévő részarányra nem érkezett ajánlat, tavaly 2 vételi ajánlat 
volt,  amiből ténylegesen 1 került eladásra.
Az ilyen jellegű értékesítésből 212.426.-Ft bevétel keletkezett. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő részarányokat továbbra is értékesítésre javasoltuk, több 
esetben inkább az fordult elő, hogy  a megkeresést követően az ingatlanban lévő tulajdonosok 
a részarányukat az Önkormányzat részére szerették volna értékesíteni.
 
- Az erdőingatlanok értékének meghatározásakor az irányelvben írottak szerint jártunk el. Bár 
ennek alkalmazása meglehetősen bonyolult, összességében mégis megfelelőnek mondható.

2.3.) 
„Külterületi egyéb ingatlanok

A szentgotthárdi  04/7  hrsz-ú  ingatlant  -  értékesíthetőségének  megnyílása  
érdekében  az árvízvédelmi töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni”

- Fontosnak tartottuk a fürdő szomszédságában lévő - telekalakítás után a 04/7 hrsz-ú ingatlan 
megosztását követően kialakult - 04/13 hrsz-ú, közel 2 ha 3107 m2 terület hasznosítását is 
akár fürdővel együtt történő értékesítéssel.  A terület értékesíthetőségének akadálya továbbra 
is az, hogy az ingatlan árterület, bevédésére 2009-ben pályázaton indultunk is, ami viszont 
nem nyert  – annak okán, hogy a bevédés során szóba jöhető lakosságszám nem érte el  a 
pályázat kiírója által elvárt minimumot sem.  Ez 60-80 milliós nagyságrendű költséggel jár. 

3.) Önkormányzati bérlakások:

„Lakások:
„Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  lakáscélú  ingatlanokra  vonatkozóan 
lakás-felújítási  programtervet  kell  készíteni,  amely  megvalósulásához  – 
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pályázati forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból-  a megfelelő  
anyagi forrást biztosítani  kell. 
A lakáseladásból származó bevételek felhasználásának részletes szabályait  
önkormányzati rendeletbe kell foglalni.
A  lakások  elidegenítéséről  szóló  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  16/2000.  (III.  30.)  rendelete  érvényben  van,  ami  
meghatározza  a  rendelet  mellékletében  szereplő  értékesíthető  lakásokat,  
valamint azok értékesítésének módját. 
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők  
nagy számát.”

-  Az önkormányzat  tulajdonában álló  lakáscélú ingatlanokra  vonatkozóan a  lakásfelújítási 
programterv  a  Lakáskoncepció  felülvizsgálatával  együtt  a  155/2009.  sz.  határozattal 
elfogadásra  került,  és  2010-ben  a  lakáskoncepcióba  beépítésre  is  került.  A lakásfelújítási 
programterv elsősorban azon társasházak felújítására tartozik, melyeknél a lakások (társasház) 
100%-ban  önkormányzati tulajdonban van.
-A programterv megvalósulásához  szükséges anyagi  fedezetet  pályázati  forrásokból,  külső 
tőke bevonásával, lakáseladásokból kellene biztosítani.
- A lakások eladásának és az abból származó bevételek felhasználásának részletes szabályait 
rendeletbe  foglaltuk,  aminek  következtében  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
tulajdonában  lévő  lakások  elidegenítésének  szabályairól  szóló  16/2000.  (III.30.)  ÖKT 
rendeletet gyökeresen átalakításra került. 
A lakások elidegenítéséről szóló rendeletünk értelmében lakások értékesítése esetén kétfajta 
lakástípusról beszélhetünk:

1. Az  állam  tulajdonából  az  önkormányzat  tulajdonába  került  lakások  –  (ezek  az 
önkormányzati  törvény hatályba  lépése  előtt  már  tanácsi  bérlakásokként  hasznosított 
lakásingatlanok)

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő más, egyéb módon szerzett (pl. vásárolt, építtetett) 
lakások, vagyis a már önkormányzat által szerzett lakásingatlanok. 

2009.  első  negyedévében  kb.  40  bérlő  (kb.  30  az  első  csoportba  tartozó,  10  a  második 
csoportba  tartozó)  részére  értesítést  küldtünk  arról,  hogy  amennyiben  szándékában  áll  az 
általa bérelt lakást megvásárolni, azt jelezze felénk. 
A megkeresett  bérlők  közül  5  nyilatkozott  arról,  hogy  a  lakást  megvásárolná,  azonban 
szerződéskötésre  csak  egy  lakás  tekintetében  került  sor,  melyből  7.131.000.-Ft  bevétel 
keletkezett.  A többi  esetben  az  ajánlott  és  a  testület  által  meghatározott  eladási  ár  közti 
különbözet véget nem jött létre egyezség. 
2010 márciusában a költségvetés többletbevételi lehetőségeinek vizsgálatakor a Képviselő-
testület kezdeményezte  30  millió  Ft  értékű  önkormányzati  bérlakás  értékesítését.  Ennek 
teljesítéséhez elfogadta az Előterjesztés 1.  számú melléklete  szerinti  „Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának  a  2010.  évi  önkormányzati  lakásértékesítési  cselekvési  terve”  című 
dokumentumot, mely az alábbi:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2010. évi önkormányzati  
lakásértékesítési cselekvési terve

1.) 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.  
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2.) Azon bérlőknek akik a 2009. évben jelezték, hogy megvásárolnák az általuk bérelt lakást,  
azoknak  ismételten  fel  kell  ajánlani  azt  megvételre  –  értelemszerűen  csak  a  lakásra 
megállapított forgalmi érték 100 %-án. 

3.) Az önkormányzati bérlakásokban élők jövedelmi viszonyának 2010. évi felmérése alapján 
a  magasabb  jövedelemmel  rendelkezőket  valamint  azokat  akik  érdeklődtek  a  lakásvételi  
lehetőségéről, ismét meg kell keresni a vételi lehetőséggel 

A lakásértékesítés terén a cselekvési tervben fogalmazottak szerint jártunk el.
Az  eddig  megüresedett  lakások  közül  4  db.  lakás  közül  2  került  értékesítésre  összesen 
11.993.000.-Ft összegben,  további két lakás hirdetés alatt áll melyek eladási ára összesen: 
11.341.000.-Ft.
Azok a bérlők,  akik a 2009. évben jelezték,  hogy megvásárolnák az általuk bérelt  lakást, 
továbbá  a  jövedelmi  viszony  felmérés  alapján  magasabb  jövedelemmel  rendelkezőket  is 
megkerestük, de ennek ellenére nem érkezett ezen körből vételi szándék.

Azért az továbbra is nyilvánvaló, hogy a kereslet hiánya végett vagyonunkat nem szabad a 
piaci ár töredékéért értékesíteni, főleg annak tudatában, hogy a jövőben jelentős beruházások 
valósulnak meg az ipari parkban, ami kereslet növelő hatást fog kifejteni.

Ahogy  évről-évre  elmondjuk  a  jelenlegi  lakásállomány  állapotát  elnézve  a  jövőben  igen 
komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években – 
1990 óta -  megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része  jó állapotú és a piaci értéke 
magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke 
igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban anyagi eszközöket évtizedek 
óta  nem  biztosítunk.   Az  évente  a  költségvetésben  szereplő  lakások  felújítására  szánt 
5.000.000.-Ft, amely 245 lakást figyelembe véve 20.408.-Ft/év/lakás összeget jelent. 
Szorgalmazni  kell,  hogy  a  magasabb  komfortfokozatú  lakások  ne  szociális,  hanem  piaci 
alapon  kerüljenek  kiutalásra,  amellyel  jelentősebb  bevételre  lehet  szert  tenni  és  ezáltal 
nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni felújításra. 

A József A u. 33. szám alatti ingatlanra - amelyen nagyon romos állapotú 4 lakást magába 
foglaló lakóház áll- vételi,  csere igények jelentkeztek,  így ennek az ingatlannak a sorsa a 
jövőben megoldódhat. Ezen tömbterületre vonatkozóan a szabályozási tervek elkészültek.

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
4.1.) Üzlethelyiségek
-  A legutóbbi  években  önkormányzati  tulajdonba  került  üzlethelyiségeken  kívül  a  többi 
állapota igen – igen rossz – lévén, hogy azokban igazi állagjavító felújítás nem történt.
2006-os  és  2007-es  évben az  önkormányzat  pénzügyi  helyzetének stabilizálása  érdekében 
vagyonrendeletünkben meghatározottak szerint üzlethelyiségek kerültek értékesítésre 2006-
ban bruttó 164 Millió, 2007-ben bruttó 79,8 Millió forint, 2008-ban 0.-Ft , 2009-ben  194,5 
Millió  forint  értékben,  2010-ben  eddig  29.8  Millió  forintért  került  értékesítésre  1  db. 
üzlethelyiség. 
Üzlethelyiség értékesítését csak végső esetben tartjuk megvalósíthatónak

4.2.) Garázsok:
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„Értékesíthető garázsok: 
Amennyiben  17/1995  (IV.27.)  ÖKT  rendelet  1.  sz.  mellékletében szereplő 
garázsok  megvételére  igény  jelentkezik,  úgy  a  garázsokat  szabad 
forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre.”

Garázsok:
A  vagyongazdálkodási  irányelvekben  ugyan  a  testület  kimondta,  hogy  a  garázsokat 
értékesíteni  kell,  de a megüresedett  garázsok esetében előfordult,  hogy a testület  a  garázs 
további bérbeadása mellett döntött.
A garázsok bérbeadásából 2009. évben 1.600.000.- Ft bevétel keletkezett.
Továbbra is szorgalmaznánk a 17/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 1. sz. mellékletében szereplő 
garázsok értékesítését. 

5.)
   „Vagyonkezelői jog létesítése

Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői  jog  alapításának  lehetőségét  vizsgálat  tárgyává  teszi.  A 
vagyonkezelői jog létesítésének lehetőségét vizsgálni kell.”

-  A belső ellenőr Vagyongazdálkodás ellenőrzésének tapasztalataiban vetette fel 2007-ben  a 
„Vagyonkezelői  jog megszerzése – a  jövő útja?” című témát. Ennek alapján került  be az 
irányelvek közé a vagyonkezelői jog létesítése mint lehetőség. 
A vagyonkezelésbe adás lehetőségéről a Képviselő-testület 2010-ben több ülésen is tárgyalt. 

6.) Vagyongazdálkodás új rendje
 „Hatékony  önkormányzati  vagyongazdálkodási  rendszer  kialakítása 

Szentgotthárdon 
A vagyongazdálkodás rendszerének átalakítása, ehhez a legjobb szervezeti  
forma megtalálása, az átalakítás pénzügyi, közgazdasági, jogi, stb. feltételeit  
ki kell dolgozni és a testület elé kell terjeszteni.”

A  vagyongazdálkodási  rendszer  átalakítását  a  Képviselő-testület  két  ízben  is  tárgyalta, 
melynek  eredményeképpen  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  közüzemmé 
alakítására  és  a vagyonkezeléssel  kapcsolatos  feladatok az azokhoz kapcsolódó kiegészítő 
feladatokkal együtt az új közüzemhez kerültek volna át. Időközben a közüzemeket lehetővé 
tevő törvény hatályon kívül került, a közüzemi forma az akkori szabályok szerint már nem 
hozható létre, az átalakítás tervezése leállt.  

7.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban

1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2009. és 2010-es 
év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve):

2009. 2010.01.01– 
2010.11.15.

Az ingatlanok 
értékesítésből származó 203.811.e -Ft 121.852.e -Ft
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bevételek összesen (bruttó)

Ebből:

2009. 2010.01.01– 
2010.11.15.

Lakás értékesítésből 
származó bevétel 7.131.e-Ft 11.993.e. -Ft

Nem lakás célú helyiség 
értékesítéséből 
szárm.bev.(bruttó)

194.499.e -Ft 29.835.e. -Ft

Telek értékesítésből 
származó bevétel (bruttó) 500.e -Ft 0.e. -Ft

Egyéb terület értékesítésből 
származó bevétel 1.681.e -Ft 2.554.e. –Ft

Ipari Park terület 
értékesítéséből származó 
bevétel

0.-Ft 77.470.-Ft

2.) Üzletrész értékesítés: Gotthárd Tv. 100%-os üzletrész értékesítése: 180.000 e.Ft

3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:

2007-ben: 197.062.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék
2008-ban : 92.000.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék
2009-ben : 50.064.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék

4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok 
kivételével) 

2007.ben: 1.917.745.-Ft
2008-ban: 2.297.882.-Ft 
2009-ben: 2.641.971.-Ft 

5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege: 

2007-bean: 54.856 e. –Ft
2008-ban: 52.043 e. –Ft 
2009-ben: 41.462.534.-Ft (Ez a 2009. év első felében történt üzleteladások végett csökkent 
11 millió forinttal)

6.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen: 
2009. 2010.01.01– 2010.11.15.
0.-Ft 0. –Ft

II.
A vagyongazdálkodási irányelvek kiegészítése
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A  vagyongazdálkodási  irányelveket  a  következő  évre  vonatkozóan  a  2.  számú 
mellékletben  láthatják.  Ezek  a  javaslatok,  melyek  tartalmazzák  a  jelenlegi 
irányelveknek az álláspontunk szerint  továbbvihető részeit  és  kék színnel  azokat, 
melyeket most javasolunk beemelni.  

Néhány megjegyzés ezekhez:
-  Az  akasztó  domb nyugati  oldalán  lévő  8  db.  telek  megosztása  ugyan  megtörtént  de  a 
területre  vonatkozó szabályozási  terv elkészítéséről  a Testület  nem döntött,  így javasoljuk 
annak a jövőbeni  betervezését a költségvetésben. Ez ugyan százezres nagyságrendű kiadást 
jelent, de ezen kiadásainkat javasoljuk a telekárban érvényesíteni. 
Az akasztó  dombi  nyugati  oldalán  lévő  kb.  20  ingatlanból  8  db.  önkormányzati,  a  többi 
magántulajdon, így közművesítés költségei megoszlanának ugyan, de nem minden érintett 
tulajdonos  tud/akar  ebben  részt  venni.  Ezen  ingatlanok  körét  javasoljuk  az  értékesítendő 
ingatlanok közé felvenni.
- A jövőben várható munkahelyteremtés végett (Opel, Allison, stb.…) ezen területek fontosak 
lehetnek az ide települő új munkaerő számára.

- A fürdő melletti ma még árterületnek minősülő ingatlan árvízvédelmi bevédetése rendkívül 
fontos volna részben a fürdőhöz kapcsolható szolgáltatások továbbfejlesztése miatt éppen 
úgy, mint amiatt, hogy az ingatlan komoly értéket képvisel, abból jelentős árbevételre is 
számíthat  az  önkormányzat.  Továbbra  is  figyelni  kell  a  pályázati  lehetőségeket  ezen 
beruházás megvalósítására, vagy a területet a jelenlegi állapotában adjuk el, de ez jelentős 
értékcsökkentő tényező. Viszont ebben az esetben a vevővel közösen ez az árvízvédelmi 
töltés megépíthető.

- Erdeink hasznosítása szempontjából vizsgálni kell az erdeinkben lévő faállomány célzott 
hasznosítását pl. az önkormányzati feladatok ellátása céljából. (Pl. szociális tűzifa, szükséges 
fűrészárú előállítása) vagy annak értékesítése végett.
- A továbbiakban is javasoljuk részarányos erdőingatlanok helyben szokásos módon történő 
értékesítését. 

-  A jövőben előtérbe kerülhet a József A. u. 30. sz. alatti ingatlanon (volt tekepálya) a már 
kész  tervekkel  rendelkező  22  lakásos  társasház  megépítése  pályázati  lehetőség 
kihasználásával vagy akár magántőke bevonásával is.

- A József A u. 33. szám alatti ingatlanra - amelyen 4 lakást magába foglaló lakóház áll- a 
jelentkezett ingatlanfejlesztési igények (vételi, csere, stb.) figyelembe vételével az ügyletet 
lehetőség szerint elő kell készíteni.  

-  A vagyongazdálkodás  témaköréhez  csatlakozó  kérdés  az  önkormányzati  vagyonkezelés 
formájának újragondolása. 

Határozati javaslat

      Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  vagyongazdálkodási 
irányelvek  érvényesüléséről  szóló  beszámolót  elfogadja.  A  Vagyongazdálkodási 
Irányelvekben foglaltakat a 2. számú melléklet szerint módosítja.
Határidő:  azonnal és folyamatos, 
Felelős: Műszaki Iroda, Pénzügyi iroda, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2010. november 11.
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         Huszár Gábor
                                                                                                        polgármester
Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:
A 2010. évre elfogadott  Vagyongazdálkodási irányelvek

Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei:

I. Hasznosítható vagyoni kör
1. Belterületi ingatlanok
2. Külterületi ingatlanok

- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, 
erdő)

- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok
3. Lakások
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

 
1.) Belterületi ingatlanok: 

    Hasznosítható ingatlanok:
    Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az  
    alábbiak: -Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,-   
    Az  „akasztó  domb”  nyugati  oldalán  lévő  8  db.   telek  beépíthetőségének  egyik 
feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése

A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a  belterületi  ingatlanok esetében 
független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az  értékbecslő  által  meghatározott  ár  nettó  irányár,  amit  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási  ár,  a  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni, 
kivéve, ha az már a vételár részét képezi. A  Szentotthárd-Rábafüzesen  lévő 
nagyobb  belterületek  (2-4  ha)  hasznosítása  a  szerkezeti  terv  előírásai  alapján 
kerüljenek évente átvizsgálásra.
A  belterületi  ingatlanok  esetében  évente  egyszer  felülvizsgáljuk  az  építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
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Építési  telkeket  kell  Szentgotthárd  területén  kialakítani.  A  rábakethelyi  és  a 
máriaújfalui  városrészek  közötti  területek  (59.0  ha)  beépíthetőségét  a  hatályos 
Szerkezeti Terv, a Kethelyi u. és a Kis utca közötti területeken meg kell teremteni, a 
szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell tenni.

2.) Külterületi ingatlanok:

2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, erdő)
 
Az 1/1 tulajdoni hányadú területeket, valamint a 2000m2-nél nagyobb részarányos 
területeket  nem hirdetjük meg eladásra,  azok eladására vonatkozóan a Képviselő-
testület egyedi döntése az irányadó.

A részarányos külterületi ingatlanokból a 2000m2 alatti területeket a vagyonrendelet 
szerint  értékesítjük.  /Az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT 
rendelet 13. §. (5) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblája,  a  Városi  TV,  Szentgotthárd  város  internetes  honlapján 
(hivatal.szentgotthard.hu) hirdeti meg eladásra./

A 2000m  2   alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei:  
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év. 
- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!

A  külterületi  termőföld  értékesítése  esetén  a  Nemzeti  Földalapvagyon 
nyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 
254/2002  (XII.  13)  Korm.  Rendelet  szerinti  árszámítási  módszert  alkalmazza  az 
alábbiak szerint: 

Fá = A x P x IR x Má

                     i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK (Vas 

megye 31,8 kg/AK)
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg 
i = tőkésítési kamatláb/2 
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 1)
A  fenti  ajánlati  ár  számítása  a  mostani  előterjesztésben  szereplő  vagyonrendelet 
módosítás elfogadása esetén lehetséges.

Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve:
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület értéke az 
erdőterület  értéke  +  az  erdő  állomány értéke  +  az  erdő  állomány fajlagos  értéke 
összegének ötszöröséből áll (kitermelési érték).
b.) Az erdőterület értékének meghatározása
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A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt 
alkotó  fafaj  szerinti  célállomány  és  annak  fatermő  képessége  az  ERTI-féle  hat 
fatermési  osztálynak  megfelelően  kerül  meghatározásra  a  Vagyonrendelet  1.  sz. 
Táblázatában foglalt értékek szerint. 
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az  erdőállomány  terület  alapján  számított  költségértékét  a  Vagyonrendelet  2. 
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani. 
c.c.) Az erdőállomány fajlagos értékét mint kitermelési értéket a Vagyonrendelet 3. 
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.

Az  Önkormányzati  tulajdonú  illetve  résztulajdonú  erdőkkel,  erdőgazdálkodással 
kapcsolatos  jogszabályok,  szakági  előírások  betartásáért,  az  ezzel  kapcsolatos 
információk nyújtásáért Bugán József a felelős.

2.2.) Külterületi egyéb ingatlanok

A szentgotthárdi 04/7 hrsz-ú ingatlant - értékesíthetőségének megnyílása érdekében 
az árvízvédelmi töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg 
kell tenni

3.) Lakások:
Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  lakáscélú  ingatlanokra  vonatkozóan  lakás-
felújítási  programtervet  kell  készíteni,  amely  megvalósulásához  –  pályázati 
forrásokból,  külső tőke bevonásával, lakáseladásokból-   a megfelelő anyagi forrást 
biztosítani  kell. 
A  lakáseladásból  származó  bevételek  felhasználásának  részletes  szabályait 
önkormányzati rendeletbe kell foglalni. 
A  lakások  elidegenítéséről  szóló  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami meghatározza a rendelet 
mellékletében szereplő értékesíthető lakásokat, valamint azok értékesítésének módját. 
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők nagy 
számát. 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Azoknál  az  üzleteknél,  ahol  a  Képviselő-testület  20/2008.  és  52/2008  sz. 
határozatával a bérleti díjak jelentősebb emeléséről döntött, ott lehetőséget lehet adni 
arra,  hogy a bérlő  az emelés  mértékét  lelakhassa,  amennyiben az üzletet  felújítja, 
illetve  abban  értéknövelő  beruházásokat  végez  és  erről  az  önkormányzattal 
megállapodik.

Értékesíthető garázsok: 
Amennyiben  17/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 1. sz. mellékletében szereplő garázsok 
megvételére  igény  jelentkezik,  úgy  a  garázsokat  szabad  forgalomban  meg  kell 
hirdetni értékesítésre.

II. Vagyonkezelői jog létesítése
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  önkormányzati  vagyonra  létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét vizsgálat tárgyává teszi. A vagyonkezelői 
jog létesítésének lehetőségét vizsgálni kell.
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III.  Hatékony  önkormányzati  vagyongazdálkodási  rendszer  kialakítása 
Szentgotthárdon 
A vagyongazdálkodás  rendszerének  átalakítása,  ehhez  a  legjobb  szervezeti  forma 
megtalálása, az átalakítás pénzügyi, közgazdasági, jogi, stb. feltételeit ki kell dolgozni 
és a testület elé kell terjeszteni.
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2.sz. melléklet:

A 2011.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási 
irányelvek

Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei:

I. Hasznosítható vagyoni kör
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok
2. Külterületi ingatlanok

- 2.1.)  külterületi  mezőgazdasági művelési  ágú ingatlanok (gyep, rét, 
szántó, erdő)

- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok
3. Lakások
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek

 
1.) Belterületi ingatlanok:

Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban  az  építési  telkek  értékesítését  kell  szorgalmazni,  amelyek  az 
alábbiak:

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db.  telek beépíthetőségének 

egyik feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat 
kiépítése

- Az  „Akasztó  domb”  keleti  oldalán  lévő  terület  értékesíthetőségének 
illetve hasznosíthatóságának vizsgálata A terület belterület a Vadvirag 
útcáig., van rá szabályozási terv, közműépítési régi tervek megvannak.

A  vagyonrendelet  értelmében  a  Képviselőtestület  a  belterületi  ingatlanok 
esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az  értékbecslő  által  meghatározott  ár  nettó  irányár,  amit  a  Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az  értékbecslés  költségei  a  vevőt  terhelik,  amely  az  adásvételi  szerződés 
aláírásával  egyidejűleg  az  Önkormányzat  számára  az  általa  kibocsátott 
csekken köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi.

A Szentotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása 
a szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.

A belterületi ingatlanok esetében évente egyszer felülvizsgáljuk folyamatosan 
vizsgálni kell az építéshatóság bevonásával az értékesítési lehetőségeket.

Az  elkövetkező  évekre  bejelentett  szentgotthárdi  gazdaságfejlesztési 
elképzelések  miatt  várható  változásokra  tekintettel  ismételten  érdemesnek 
tűnik  lépéseket  tenni:  Építési  telkek  kialakítása  érdekében  Szentgotthárd 
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területén. a rábakethelyi és a máriaújfalui városrészek közötti területek (59.0 
ha) beépíthetőségét kell a hatályos Szerkezeti Terv szerint  a Kethelyi u. és a 
Kis  utca  közötti  területeken  megteremteni,  a  szükséges  lépéseket  ennek 
érdekében  meg  kell  tenni.  Erre  cselekvési  tervet  kell  készíteni,  ami  a 
teendőket  és  a  szükséges  pénzeszközök  megszerzésének  tervét  is 
tartalmazza.

            A Szentgotthárd, József A. u. 30 alatti beépítetlen területre a már építési 
engedéllyel  rendelkező  22  lakásos  ingatlan  megépítésének  lehetőségét 
ismételten napirendre kell tűzni. 

      A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra 
jelentkező ingatlanfejlesztési igények esetén az ingatlannal foglalkozni kell. 

2.) Külterületi ingatlanok:

2.1.)  Külterületi  mezőgazdasági  művelési  ágú  ingatlanok  (gyep,  rét, 
szántó,)

 
Az  1/1  tulajdoni  hányadú  területeket,  valamint  a  2000m2-nél  nagyobb 
részarányos  területeket  nem  hirdetjük  meg  eladásra,  azok  eladására 
vonatkozóan a Képviselő-testület egyedi döntése az irányadó.

A  részarányos  külterületi  ingatlanokból  a  2000m2 alatti  területeket  a 
vagyonrendelet szerint értékesíteni kell. /Az Önkormányzat vagyonáról szóló 
4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 13. §. (5) bekezdés szerint a helyben szokásos 
módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, a Városi TV, Szentgotthárd város 
internetes honlapján (hivatal.szentgotthard.hu) meg kell hirdetni  eladásra./

A 2000m  2   alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei:  
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év. 
- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A  külön  jogszabályban  megállapított  elővásárlási  jogokat  figyelembe  kell 
venni!

A  külterületi  termőföld  értékesítése  esetén  a  Nemzeti  Földalapvagyon 
nyilvántartásának,  vagyonkezelésének  és  hasznosításának  részletes 
szabályairól  szóló  254/2002  (XII.  13)  Korm.  Rendelet  szerinti  árszámítási 
módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

Fá = A x P x IR x Má

                     i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
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P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK 
(Vas megye 31,8 kg/AK)

IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg 
i = tőkésítési kamatláb/2 
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 
1)
A  fenti  ajánlati  ár  számítása  a  mostani  előterjesztésben  szereplő 
vagyonrendelet módosítás elfogadása esetén lehetséges.

2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közól az 
erdőkre vonatkozó külön előírások:  

2.2.1.)  Részarányos  külterületi,  erdő  művelési  ágú  ingatlanok 
értékesítésének elve:
a.)  Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület 
értéke az erdőterület értéke + az erdő állomány értéke + az erdő állomány 
fajlagos értéke összegének ötszöröséből áll (kitermelési érték).
b.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten  belül  elhelyezkedő  erdőrészletek  területe  és  ezen  belül  a 
főállományt alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az 
ERTI-féle  hat  fatermési  osztálynak  megfelelően  kerül  meghatározásra  a 
Vagyonrendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint. 
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Vagyonrendelet 2. 
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani. 
c.c.) Az  erdőállomány  fajlagos  értékét  mint  kitermelési  értéket  a 
Vagyonrendelet 3. táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.

2.2.2.)  Az  önkormányzati  erdőingatlanokban  található  faanyag  minél 
hatékonyabb felhasználására külön cselekvési tervet kell készíteni. 
Az  Önkormányzati  tulajdonú  illetve  résztulajdonú  erdőkkel, 
erdőgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, szakági előírások betartásáért, 
az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért Kiss János erdőgazdálkodó a 
felelős.

2.2.) Külterületi egyéb ingatlanok

A szentgotthárdi  04/13  hrsz-ú  ingatlant  -  értékesíthetőségének  megnyílása 
érdekében  az árvízvédelmi töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges 
intézkedéseket  meg  kell  tenni,  ill.  a  terület  jelenlegi  állapotában  történő 
értékesítése esetén olyan eladási ár megállapítása, amely érdekelté teszi a 
vevő felet az árvízvédelmi töltés megépítésére közös beruházás kereteként.

3.) Lakások:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan lakás-
felújítási  programtervet  kell  készíteni,  amely  megvalósulásához  –  pályázati 
forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból-  a megfelelő anyagi 
forrást biztosítani  kell. 
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A  lakások  elidegenítéséről  szóló  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  16/2000.  (III.  30.)  rendelete  érvényben  van,  ami 
szabályozza a lakások értékesítésének szabályait. 
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők 
nagy számát. 
Az  önkormányzati  lakások  hasznosítása  során  ki  kell  alakítani  az 
összkomfortos önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét. 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Az  üzleteknél,  ahol  azok  jelentős,  a  tulajdonos  önkormányzatot  terhelő 
felújításokra, korszerűsítésekre,  átalakításokra van szükség, ott  lehetőséget 
lehet adni arra, hogy a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal 
előzetesen  megkötött  megállapodás  szerint  a  költségeket  a  bérleti  díjból 
levonhassa (lelakhassa). 
Értékesíthető garázsok: 
Amennyiben  17/1995  (IV.27.)  ÖKT  rendelet  1.  sz.  mellékletében szereplő 
garázsok  megvételére  igény  jelentkezik,  úgy  a  garázsokat  szabad 
forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre.

5.)  Önkormányzati üzletrészek hasznosítása
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése:
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának  tulajdonában lévő Gotthárd-Therm 
kft  üzletrészének  értékesítését  továbbra  is  szorgalmazni  kell.  Ezt  kell 
elsődleges szempontnak tekinteni.   A vagyon értékesítésének előfeltétele a 
fürdőberuházás  miatt  keletkezett  banki  kötelezettségek  maradéktalan 
megszüntetése. 
5.2.)  Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése:  Az önkormányzati 
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új 
formákat  is keresni  kell,  ami megvalósulhat  a fürdő közös üzemeltetésben, 
üzemeltetésre  történő  átadásban  vagy  egyéb,  az  önkormányzat  számára 
előnyös formában is. 

II. Vagyonkezelői jog létesítése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét vizsgálat tárgyává teszi. 

III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer 
kialakítása Szentgotthárdon

A vagyongazdálkodás rendszerének átalakítása, ehhez a legjobb szervezeti 
forma megtalálása, az átalakítás pénzügyi, közgazdasági, jogi, stb. feltételeit 
továbbra is ki kell dolgozni és a testület elé kell terjeszteni. 
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. november 24-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:

122/2008. Képviselő-testületi határozat 5./ pontja:

5. pont:Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  képviselő  –  testülete  az  iskolai  konyhák  
vállalkozásba adására kiírás alatt lévő közbeszerzés nyertesénél a közétkeztetés fokozott  
ellenőrzését  írja  elő  az  egészségesebb  és  tartalmasabb  étkezés  biztosítása  érdekében. 
Erről legalább évente két alkalommal készüljön jelentés a Testület számára.

A szolgáltatást  végző  Elamen  Zrt.-nél,  ill.  a  Szentgotthárdon  üzemeltett  konyháknál  az 
ÁNTSZ   közegészségügyi  ellenőrzéseket  folytatott  le.  A  vizsgálatok  jegyzőkönyveit 
mellékeljük. Az ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.

243/2008. számú képviselő-testületi határozat:

Városi DSE
Szentgotthárd

 Tisztelt Képviselő Testület!
Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

 Az első féléves beszámolóban sem sok jóról tudtam beszámolni, a második félévben is 
hasonló volt a helyzet.

A kapcsolatot folyamatosan tartottam a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Elnökével, de 
a jóakarata kevésnek bizonyult.

Már az előző beszámolómban is világosan leírtam, hogy a Városi Diáksport Egyesületnek a 
tagdíj  és  a  pályázati  lehetőségeken  kívül  más  bevételi  forrása  nincs.  A Városi  Diáksport 
Egyesületet a Városi Önkormányzat hozta létre! Célja: A városban működő sportegyesületek 
utánpótlás bázisaként működni / lásd: kézilabda, labdarúgás stb. /

A támogatási szerződést március vége helyett június 16-án írtuk alá, és az utalás szeptember 
17-én történt. Tehát a sportcsoportvezetők októbertől ingyen végezték tevékenységüket abban 
a  reményben,  hogy  majd  valamikor  megkapják  a  járandóságukat.  Ez  most  vált  reálissá 
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szeptembertől.  Kérem az új testületet,  hogy nehéz anyagi lehetőségeihez mérten ne hozza 
ilyen helyzetbe a Diáksport Egyesületet.

Anyagi  lehetőségeink minimális  célok megfogalmazására és tervek megvalósítására  adnak 
csak lehetőséget:

-         A sportcsoportok zavartalan működése

-         Kiemelt, illetve támogatott sportként kezeljük a kézilabdát, a labdarúgást valamint a 
tornát és az atlétikát.

-         A házibajnokságokat labdarúgás, kézilabda sportágakban szerveztük meg téli – tavaszi 
fordulókkal.

-         Részt vettünk a helyi rendezésű kupákon / kézilabda,labdarúgás /

-         Az úszásoktatás a második évfolyamon folytatódik

-         Edzők és legjobb diáksportolók jutalmazását az ismert anyagi okok miatt nem sikerült 
megvalósítani

-         Részt vettünk két országos fizikai állapot fölmérésben

A Sportcsoportok a Gimnáziumban és a Széchenyi 5 – 8. évfolyamán működnek.

 Sportcsoportvezetők: 

- Erst József                     fiú kézilabda / országos elődöntő II.,III. helyezés /

- Pável Tamás                  leány kézilabda / Megyei I., országos elődöntőbe jutottak/

- Pappné Restás Csilla    atlétika / mezei futóversenyen I., országos II./

- Kovács Tamás               labdarúgás / 5-6o. Széchenyi Kupa I.,Somogyi Kupa III. /

- Hegyi József                  torna           / Megyei B. kategóriában I. területi IV. / 

A sportcsoportok működése ez év december végéig biztosított!

Minden év március végéig el kell számolni a támogatásról a pénzügyi osztálynak.

Mellékelten csatolom a V.D.S. 2010-es költségvetését.

Kérem a Testületet és Bizottságot tájékoztatásom elfogadására.

 Szentgotthárd, 2010. november 15. 

                                                                                Tisztelettel:

                                                                                                   Kovács László
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                                                                                                     V.D.S. elnök

Diáksport Egyesület 2010. évi költségvetési tervezete:

  

Bevétel:

Önkormányzati támogatás:                                                 500 000

Tagdíjbefizetés                                                                       16 800

Előző évi maradvány:

Bankon:                                                                                     9642

Pénztárban:                                                                            27     477  

Bevétel összesen:                                                                   553 919Ft

Kiadás:

Edzők bére/Kiküldetési rendelvény/ 6*4*19 429            466 296

Könyvelés                12*4000                                               48 000

Banköltség                                                                            14 400                  

Postai költség                                                                          2     000  

Kiadás összesen:                                                                 530 696 Ft

Tartalék:                                                                               23 223 Ft

 Szentgotthárd, 2010. március 14. 

 

                                                                                                 Kovács László
                                                                                                    V.D.S. elnök

Hatósági és Okmányiroda:

1. A Nemzeti  Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-dunántúli  Regionális  Felügyelősége  
Szombathelyi  Kirendeltsége  koordinálásával,  fiatalkorú  tanúk  bevonásával 
ellenőriztük  a  városban  a  18 éven aluliak  szeszesitallal  és  dohányáruval  történő 
kiszolgálását.  A  vizsgált  10  egységből  2  esetben  kiszolgálták  a  fiatalokat. A 
jogszabálysértőkkel szemben a Felügyelőség jár el.   
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2. Ugyancsak a Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéseiben működtünk közre :

panaszbejelentés  ,  valamint  gazdasági  reklámtevékenységre  vonatkozó  jogszabályi 
előírások  érvényesülése  témakörben.  Mindkét  esetben  a  Felügyelőség  jár  el  a 
jogszabálysértőkkel szemben. 

 
3. A beszámolási időszakban 5 egyéni vállalkozó működésének törvényességét  vizsgálta 

a  Hatósági  és  Okmányiroda.  Az  ellenőrzések  során  megállapítást  nyert,  hogy  az 
egyéni  vállalkozók  a  hatályos  jogszabályi  előírások  betartásával  végzik  a 
tevékenységüket.

4. November  hónapban  eddig  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  javaslata 
alapján 5 szociálisan rászorult személy részére állapítottunk meg tüzelő formájában 
átmeneti segélyt. Közülük két személy kiskorú gyermekeket nevel. Egy-egy személy 2 
folyóméter házhoz szállított tüzelőben részesült. 

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltsége  2010. 
október havi információs jelentése:

Nyilvántartott  álláskeresők  száma:  712  fő.  A  regisztrált  álláskeresők  száma  az  előző 
időszakhoz  képest  4,2  %-al,  31  fővel  csökkent.  Tárgyidőszakban  75  fő  lépett  be  a 
kirendeltségi  nyilvántartásba,  45  fővel  kevesebben,  mint  az  előző  időszakban.  A belépők 
összetételét  vizsgálva 71 fő volt már korábban nyilvántartott,  4 fő pedig első ízben került 
regisztrálásra.  Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (27 fő) és kereskedelemből (9  
fő) érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 46 fő, 10 fővel, 17,9 %-al csökkent az előző 
időszakhoz képest.

Tárgyidőszakban kilépők száma:  106 fő,  ez  6  fővel  kevesebb,  mint  az előző időszakban. 
Legtöbben az önálló elhelyezkedés (58 fő), együttműködés hiánya (25 fő) miatt léptek ki. 
Nagyobb  létszámú  állásajánlat  érkezett:  textília  feldolgozás  terén  20  fő  varrómunkás,  
fémfeldolgozási termék gyártása terén 20 fő fémmegmunkáló gépkezelő iránt.

A beérkező  álláshelyek  száma (81  fő)  az  előző  időszakhoz  képest  78  fővel  csökkent.  A 
beérkezett álláshelyek zöme (77 fő) nem támogatott.
Leggyakrabban keresett állások: segédmunkás (91 fő) eladó (46 fő), gyártósori összeszerelő  
(28 fő),varrónő (24 fő), felszolgáló (22 fő), takarító (20 fő). 

Aktív  eszközök,  szolgáltatások,  hatósági  tevékenység,  speciális  tevékenységek  alakulása,  
jellemző  változása  a  hónap  során: A  DecFA-s  bértámogatásra  folyamatosan  érkeznek 
igények.  Bér  jellegű  támogatás  híján,  vagy  azzal  kombinálva,  egyre  elterjedtebb  a 
munkáltatók körében a START kártya program. A képzések nagy része már elindult, illetve be 
is fejeződött. A szolgáltatások közül az egyéni munka és képzési tanácsadás és a rehabilitációs 
tanácsadás jól működik. A „rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúrakutatás” és a 
2010Q4 munkaerő-gazdálkodási felmérés adatfelvétele valamennyi kutatásba bevont cégnél 
megtörtént. Felmértük a térség 50 fő feletti és a Szentgotthárdi Ipari Parkban tevékenykedő 
valamennyi  vállalkozás  létszámát,  munkavállalói  összetételét  és  az  általuk  végzett 
tevékenységeket is.
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Kistérségi Iroda

2010. október 6-án a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde ( SZEOB) intézményének 
a Tótágas  bölcsődei intézményegységében a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal  Szociális  és  Gyámhivatalának  Szombathelyi  Kirendeltsége  és  a  Nyugat-dunántúli 
Regionális Módszertani Bölcsőde vezetője ellenőrzést végzett.
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet mellékletben csatoljuk.
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Műszaki Iroda:

• 2010.  október  29-én  hó-eltakarítási  értekezletet  tartottunk.  Az  önkormányzati  utak 
takarításával megbízott Közszolgáltató Vállalatnál a külső vállalkozókkal együtt összesen 
12 db nagygép, illetve 4 db kisgép áll rendelkezésre a gépi hó-eltakarítási munkákra. A 
síkosság  mentesítésre  mindössze  1  db  kisebb gép  áll  rendelkezésre.  Jelenleg  síkosság 
mentesítésre 10 m3 murvával kevert só áll rendelkezésükre a telephelyükön, amelyet a 
Magyar  Közút  Kht-vel  kötött  megállapodás  alapján  folyamatosan  pótolnak. 
Tartalékgépeik, váltó sofőrjeik nincsenek, ezért rendkívüli időjárási körülmények esetén 
fennakadások várhatóak. A kézi hó-eltakarítók a járda és útcsatlakozásokhoz, a gyalogos-
átkelőhelyekhez és a hidakhoz lettek beosztva. Kézi hó-eltakarításra a vállalatnál összesen 
20 fő áll rendelkezésre, továbbá rendkívüli időjárási körülmények között további 5-10 főt 
rendkívüli  hómunkást  tudnak  alkalmazni.  Az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
feladata  a  kézi  hó-eltakarítás  során  elsősorban  az  önkormányzati  intézmények 
megközelítésének  biztosítása,  az  önkormányzati  területek  előtti  járdák,  valamint  a 
gyalogátkelőhelyek  és  az  autóbuszöblök  takarítása.  Az  egyéb  ingatlanok,  üzletek, 
vendéglátó-ipari  egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt  lévő járdaszakaszok (az 
ingatlan  és  az  úttest  közötti  valamennyi  járdaszakasz)  folyamatos  tisztántartásáról  a 
tulajdonos/használó  köteles  gondoskodni.  Továbbá  felhívjuk  a  figyelmüket,  hogy  az 
állami  tulajdonú  utakon  a  hó-eltakarítás  és  a  síkosság-mentesítés  a  Magyar  Közút 
Nonprofit Zrt. Körmendi üzemmérnökségének a feladata és kötelessége (pl.:  Füzesi út, 
Széll K. tér, Árpád u., Kossuth L. utca, Kethelyi utca, Mártírok út, Széchenyi út, Tótfalusi 
utca, Május 1. utca, Hunyadi J. út, Ady E. utca, Máriaújfalui út stb.).   

Tájékoztató a Városok Szövetsége (City Cooperation) projektről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városok Szövetsége (City Cooperation) – 
24  város  együttműködése  projekt  költségvetése  lehetőséget  teremt  városi  karácsonyváró 
rendezvény  tartására.  A  rendezvény  szervezését  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület 
koordinálja. A rendezvény a városnak nem jelent költséget, a kiadásokat az egyik pénzügyi 
megvalósító  partner,  a  Zalalövő  és  Környéke  Közéletéért,  Kultúrájáért,  Környezetéért 
Alapítvány finanszírozza, összköltsége: bruttó 2.140.000,- Ft.
A rendezvény tervezett programja az 1. számú mellékletben olvasható.

Röviden  összefoglalva  a  következő  Szentgotthárdot  érintő  programok  és  tevékenységek 
valósulnak meg a közeljövőben a projektben. A részletes programterv a 2. számú mellékletben 
olvasható.

Vasvár rendezvénye: 2010. november 28.

2010. december 17-18. Szentgotthárdi karácsonyi rendezvény

2010. december 2-3. Lenti
2 napos szakértői konferencia, témája: városfejlesztés, városmarketing
1.  nap:  nemzetközi,  neves  előadókkal,  politikusokkal  +  Lenti  és  Körmend polgármesterei 
ekkor tartják előadásukat. Délután a St.Gotthard Spa & Wellness és a MJUS mutatkozik be. 
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2.  nap:  7  magyar  város  bemutatkozása,  önkormányzati  és/vagy  civil  oldalról  egyaránt.  A 
várost Szalainé Kiss Edina képviseli.

Kiadványok: 24 város Magazin, 7 magyar várost bemutató A4 méretű leporelló. Magazin 
35 ezer magyar és 6 ezer angol példányban készül. 7 magyar városról készített 1 perces videó 
film zenei aláfestéssel.

Projekthonlap www.24cities.hu.

Városakadémia képzés a városvezetők, képviselők, városfejlesztés gyakorlati megvalósítói 
részére. Egy alkalommal Szentgotthárd is helyszínt biztosít a képzésre.

Szentgotthárd, 2010. november 16.

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport
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1. számú melléklet

2010. december 17-18.

Karácsonyváró kinn is, benn is

„Mind a gyertyák vígan égnek...”

December 17-én és 18–án a rendezvény teljes ideje alatt:  

A Színház és templom között szabadtéri színpad előtti területen: karácsonyi vásár, kézművesek bemutatója 
  
December 17. (péntek) : Ajándék ez a nap … 

 15.00-19.00: Szentgotthárdi és térségi oktatási intézmények karácsonyváró műsora
 (Helyszín: Színház és templom között szabadtéri színpad)

 15.00-19.00: Játszóház és Melegedő kicsiknek 
 ((Helyszín: Színház, Városi Galéria)
  16.00-17.00: Ajándék műsor gyermekeknek       

 15.00-19.00: Szépül(Ő) – Szépüljünk együtt az ünnepekre ( Fodrász, kozmetika, divat stb. 
Bemutatók és tanácsadás) 

 ((Helyszín: Színház, Városi Galéria, Nagyterem)

 19.00-21.00: „Karácsonyi koncert forralt borral”
 (Helyszín: Színház és templom között szabadtéri színpad)
 Fellépő együttesek egyeztetés alatt 

                 
December 18. (szombat) 

A rendezvény díszvendége: Őriszentpéter (kulturális és turisztikai bemutatkozása)

(A  Városok Szövetsége programsorozat alatt Szentgotthárd minden alkalommal más várost  lát vendégül!)  
     

 10.00 Zenés ébresztő Szentgotthárd Város Fúvószenekarával (nagy hideg esetén elmarad)
 ( Főtéren: szökőkút mellett) 

 10.00: A rendezvény ünnepélyes megnyitója  (Rábavölgyi Vonós Zenekar ünnepi dallamai  után) 
 (Helyszín: Színház nagyterem) 

 9.00-18.00 :Városok standjai 
 Városokból  érkező  kézművesek  és  helyi  termelők  bemutatkozása,  ipar-  és 

képzőművészek,  közös  tárlata,  bemutatkoznak  a  helyi  és  kistérségi  szállásadók, 
vendéglátóegységek, 24 Város standjának bemutatkozása

 ( Helyszín: Színház –Városi Galéria, folyosók, előtér) 
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 10.00-18.00 óráig: Interaktív gyermek játszóház 
 ((Helyszín: Színház folyosó)  

 10.30-13.00 : A nemzetiségek napja Magyarországon : „  Az én városom.. .” címmel konferencia 
 ( Helyszín: Színház nagyterem) 
o A meghívott szlovén, osztrák és magyar előadók 
o City Cooperation – Városok Szövetsége projekt eredményeinek 

és céljainak bemutatása a konferencia keretében:  
A „24 Város” kiadvány bemutatója 
A „24 Város” kedvezményfüzet promóciója 

 14.00-23.00  Kulturális  programok  a  Színház  mellett  felállított  szabadtéri  színpadon  az 
ünnepvárás jegyében: egyeztetés alatt 

A fellépő  csoportok  színpadi  készülődése  alatt  adventi,  interaktív  játékokkal  várjuk  a  gyermekeket  apró 
nyereményekért!

A rendezvény zárásaként  az  összetartozás  és  az ünnepvárás  jegyében  24  „angyalka”  (kislány)  által  tartott 
gyertya közös meggyújtása a városok képviselőivel
19.00 Zárás: SZOI Vegyeskar – „Ha elmúlik karácsony”

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 2
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 3
- Építésrendészeti eljárások száma: 0
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés és bontások száma 2
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0

Pénzügyi Iroda:

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

Folyószámla hitelünk 2010. október 1-én:    - 272.493.630,- Ft
Bevételek október 1 – október 31.:       313.437.528,- Ft
Kiadások október 1 – október 31.:   -  289.654.279,- Ft
Elszámolási számla egyenlege október 31-én:    - 248.611.381,- Ft.

Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  folyószámla  hitelkeretünk  275.000  e/Ft.  A két  ülés  közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 253.656 e/Ft.
Ismételten felhívom a T.  Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt  tartására,  a 
bevételek  növelésének  és  a  kiadások  minimalizálásának  fontosságára  a  működőképesség  fenntartása 
érdekében! 
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Adóhatósági munka:
Folytattuk az idegenforgalmi adó ellenőrzéseket. Két adóbeszedésre kötelezett esetén történt ellenőrzés. 
Az egyik ellenőrzött adóbeszedésre kötelezett esetében adóhiány megállapítására nem került sor így, adóbírság, 
mulasztási bírság, késedelmi pótlék kiszabására nem került sor.
Revízió során megállapítható volt, hogy az adóbeszedésre kötelezett által vezetet vendégnyilvántartás az adó 
alapjának,  összegének  meghatározására  alkalmas.  Az  idegenforgalmi  adóbevallásban  rögzített  adatok 
megegyeztek, az adóbeszedésre kötelezett által vezetett nyilvántartásokkal (számlák, analitikus nyilvántartás, 
adómentességi nyilatkozatok). Az adómentességeket minden esetben igazolta.
Az  ellenőrzés  a  bevallások  utólagos  ellenőrzésére  (Art.  106  §)  és  az  adókötelezettség  ill.  adóbeszedési 
kötelezettség ellenőrzésére (Art. 118 § - nyilvántartások bizonylatok ellenőrzése) terjedt ki.
A másik ellenőrzött szervezet esetében az adóhatósági idézés 2010. november 4-én történt meg. Az ellenőrzési 
jegyzőkönyv és megállapítások rögzítése folyamatban van, részletesebb információkat annak elkészülte után 
tudunk adni.

Egyéb: 
Az  Önkormányzat  és  a  Társulás  fenntartása  alatt  működő  intézmények  vezetőivel  a  10/2009.  ÖKT.  és  a 
10/2009. sz. TKT. határozatok alapján lefolytattuk az esedékes kontroll-megbeszéléseket.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha szükséges 
korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:

- A  28/2009.(XI.26.)  rendelet :  a   fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 
rendelet módosítására  december hónapban kerül sor.

      -   A  29/2009.(XI.26.)  rendelet : a   közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 
     közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 
    elhelyezéséről szóló  rendelet módosítása változtatást nem igényel.

- A 30/2009.(XI.26.)  rendelet: a 2010. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 
szóló rendelet módosítására december hónapban kerül sor.

Szentgotthárd, 2010. november 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. november 15-én

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.

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.



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

Városok szövetsége
Harmadik célkitűzés 

Határon átnyúló 
Együttműködés A-H 

OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
Karácsonyi  rendezvény szervezése 
folyamatban.

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.

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

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.

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.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2010. november 15-én

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

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!

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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