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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. október 14-i alakuló ülésére

Tárgy: Alpolgármester megválasztása.
.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján „A 
képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a 
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy  vagy  több  alpolgármestert 
választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.”

Javaslatom,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  jövőben  egy  alpolgármesterrel 
működjön,  aki  társadalmi  megbízatásban  látja  el  e  tisztségét.  Ezért  az  önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát e tekintetben nem kell módosítani.

Törvényi  kötelezettségemnek  eleget  téve  a  képviselő-testület  tagjai  közül  Dr.  Reisinger 
Richárd képviselő urat javaslom alpolgármesternek megválasztani.

Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét hatályos SZMSZ-ünk 46. § (3) bekezdésére, 
mely  alapján  a  titkos  szavazás  lebonyolítására  egy  legalább  háromtagú  szavazatszámláló 
bizottságot kell megválasztanunk. A bizottság tagjaira korelnök úr tesz javaslatot az alakuló 
ülésen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelöltemet támogatni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Reisinger Richárd képviselő 
urat alpolgármesterré megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2010. október 11.

                                                                                                           
Huszár Gábor
 polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. október 14 -i alakuló ülésére

Tárgy: A polgármester ,  alpolgármester  illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  szóló  1994.  évi  LXIV.  tv.  (Pttv.) 
figyelembe vételével az alakuló ülésen a  képviselő-testület állapítja meg a polgármester és 
az alpolgármester  illetményét ,  tiszteletdíját és  egyéb juttatásait. Illetmény a foglalkoztatási 
jogviszonyban  álló  polgármester/  alpolgármester  ,  tiszteletdíj  a  társadalmi  megbizatású 
alpolgármester részére állapítható meg. 

A polgármester illetménye

A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. XXIII. tv. ( Ktv. ) 43. § (1) bek. szerint megállapított illetményalap és a Pttv. 3. § 
(2)  bekezdésében  meghatározott  szorzószám  szorzataként,  összegszerűen  állapítja  meg  a 
képviselő-testület:

Települési kategória Szorzószá
m 

Köztisztviselői 
illetményalap 
2010. évben 

Polgármesteri  
illetmény összege

10.000-nél  több  lakosú  település, 
valamint  körzetközponti  feladatot 
ellátó önkormányzat 

12,5-13,5 38.650- Ft bruttó  483.125-   Ft 
-521.775-  Ft  közötti 
összeg /hó

A  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  polgármester  illetményének  megállapításakor  - 
jogosultság esetén - figyelembe kell venni a Ktv. 48.  § (5 ) bekezdésben meghatározott alanyi 
jogon járó idegen- nyelvtudási pótlékot is. 
A  polgármester  illetményének  a  választást  követően  megállapított  összege  nem  lehet 
kevesebb  a  megválasztását  megelőző  polgármesteri  illetménye  összegénél.  A  választást 
meglőző polgármesteri  illetmény összege  a  legkisebb szorzószámmal megállapított  öszeg 
volt  ( bruttó 483.125- Ft).

Az alpolgármester illetménye /tiszteletdíja

A  3000  fő  feletti  településen  a  képviselő-testület  döntésétől  függően  foglalkoztatási 
jogviszonyban és társadalmi megbízatásban is ellátható az alpolgármesteri tisztség.

A Pttv. 3. §. (5) bek. alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 
a  képviselő-testület  úgy  állapítja  meg,  hogy  az  ne  érje  el  a  polgármester  illetményét.  A 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményének megállapításakor figyelembe 
kell venni a Ktv. 48.  § (5 ) bekezdésben meghatározott alanyi jogon járó idegen- nyelvtudási 
pótlékot is.



A Ptv.  4.§.  (  2)  bekezdés  b.)  pontja  alapján  a  társadalmi  megbizatású  alpolgármester  
tiszteletdíját a  képviselő-testület  összegszerűen  állapítja  meg   úgy,  hogy  az  ne  érje  el 
társadalmi megbízatású polgármesteri  tiszteletdíjat. 
Ennek összege   a  köztisztviselői  illetményalap  és  az  alábbi  keretek  között  meghatározott 
szorzószám szorzata: 4,5- 6,5 x 38.650 Ft = 173.925-- Ft –  251.225-  Ft közötti összeg
A mi településünkre nincs meghatározva a polgármesteri tiszteletdíj, hisz nálunk nem lehet 
tiszteletdíjas polgármester. Ezért a Pttv. 4.§. (1) bek-ben foglalt alpolgármesteri díj szorzóit 
vettük alapul. 
A Ptv.  4./A §(3)  bekezdése  alapján  az  alpolgármester  választást  követően  megállapított 
tiszteletdíjának  összege  nem  lehet  kevesebb   a  megválasztását  megelőző  alpolgármesteri 
tiszteletdíja összegénél, kivéve ha ezt az alpolgármester saját maga kéri. A Pttv. 4. § (3) bek. 
alapján a  társadalmi megbízatású alpolgármester  írásban benyújtott  kérésére a  tiszteletdíj 
megállapítása mellőzhető vagy a törvényben foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható. 
Az írásbeli kérelmet a jegyzőkönyv mellé kell csatolni.

A választást meglőzően az alpolgármesteri tiszteletdíj összege ( az alpolgármesterek írásbeli 
kérelme  alapján  csökkentve)  egyenként  bruttó  86.400-  Ft/  hó  volt.  Az  önkormányzat 
költségvetésében 2 x 86.400- Ft = 172.800- Ft/hó  tiszteletdíj lett tervezve.

A polgármester / alpolgármester  költségátalánya 

A Ptv. 18. §. (2)  bekezdése alapján a polgármestert / alpolgármestert választása  szerint – a 
tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett számlákkal igazolt költségei megtérítése 
helyett-  költségátalány illeti  meg.  A költségátalány mértéke  – a  képviselő-testület  döntése 
alapján- a polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelő összeg ill.   az alpolgármester 
illetménye /tiszteletdíja 10-20 %-ának megfelelő összeg. 
2010.  január  1-jétől  a  költségátalány  esetében  is  számlával  kell  igazolni  a  tisztséggel 
összefüggő kiadásokat. Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót kell 
fizetni.
Amennyiben  a  polgármester  költségátalányt  kér,  megteheti  az  ülésen,  de  ennek  tényét  a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  Amennyiben kéri a költségátalányt de a testület nem határoz 
róla,  akkor  a  képviselő-testület  ülésének  napjától  a  határozat  meghozataláig  az  illetmény 
20%-ának megfelelő költségátalány illeti meg. Amennyiben nem kéri, a Pttv. 18. § (1) bek. 
alapján kell a költségeit megtéríteni - vagyis  számlával kell elszámolnia.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 144.500- Ft /hó polgármesteri költségátalány 
lett tervezve.
A  választást  meglőző  alpolgármesteri  költségátalány  24.000-  Ft/  hó  volt.  (melyet  az 
alpolgármesterek  az egészségügyi és szociális szféra  területére ajánlottak fel)

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen.
A  3-4.  pontok    csak  abban  az  esetben  szavazhatók  meg,  ha   a  polgármester  / 
alpolgármester kéri, s ezt jegyzőkönyvbe foglalták! 
A 2/A , 4/A hat. jav. főállású alpolgármester esetén szavaztatandó meg, tiszteletdíjas esetén  a 
2/B ,4/B pont.

Határozati javaslat

1./Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Huszár  Gábor 
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét 2010.október 3.  napjától 
………  Ft/hó összegben állapítja meg. 



     Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
              Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető - főtanácsos

2./A.Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete……………….. 
foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármester illetményét  2010.október  14. 
napjától   ………Ft/hó összegben állapítja meg.

     Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
              Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető – főtanácsos

2./B Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   ……………………. 
társadalmi megbizatású alpolgármester/ alpolgármeterek   tiszteletdíját 2010. október 14. 
napjától  …………… Ft/hó  összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
             Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos

    3./Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Huszár  Gábor 
foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  polgármester   költségátalányát   2010.október  3. 
napjától   illetménye ….%-ában , azaz ………………Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
             Jakabné Palkó Edina irodavezető

4./A.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete    ………………………
….  foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester  költségátalányát  2010 .október  
14. napjától  illetménye ……%-ában azaz    …………..- Ft/ hó összegben állapítja meg.

     Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
              Jakabné Palkó Edina irodavezető

4./B  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   …………………… 
társadalmi megbizatású alpolgármester/  alpolgármesterek    költségátalányát 2010. 
október 14. napjától  tiszteletdíjának     ….%-ában, azaz  …………… Ft/hó összegben 
állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
              Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd, 2010. október 9.
Dr. Dancsecs Zsolt
          jegyző



ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. október 14-i alakuló ülésére

Tárgy: SZMSZ módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  önkormányzat  működésének  egyik  legfontosabb  jogszabályi  alapja  a  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzat  (SZMSZ).  Előírás,  hogy  az  új  képviselőtestületek  fél  éven  belül 
felülvizsgálják,  megalkotják  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatukat.  Ez  egy  átfogó 
vizsgálatot jelent, melyet a törvény által írt határidőben meg fogunk tenni. Most azonban  az 
új ciklus kezdetén felmerülnek szervezeti és egyéb változások, amelyek szükségessé teszik az 
SZMSZ  több  apró  módosítását,  főképpen  az  egyes  bizottságok  létrehozása  miatt  már  az 
alakuló ülésen is. 

Az azonnali módosítást igénylő rendelkezések és a módosítások indokai:

1.)  Módosítani  szükséges  a  képviselő-testület  létszámát  és  névsorát  (SZMSZ  10.  §  (1) 
bekezdés).

2.) Az SZMSZ jelenleg hatályos 11. § (1) bekezdése szerint:
"A  képviselő-testület  -  meghatározott  önkormányzati  feladatok  ellátására  -  állandó 
bizottságot választ. A képviselő-testület állandó jelleggel az alábbi bizottságokat hozza létre:

A képviselő-testület állandó jelleggel az alábbi bizottságokat hozza létre:
a)Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
b)Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság
c)Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság
A bizottság tagjainak létszáma: állandó bizottság esetén:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnál: 6 fő
Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottságnál: 5 fő
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottságnál: 6 fő.”

Itt  lehetőség van a bizottságok számát és létszámát módosítani,  illetve másfajta  bizottsági 
rendszert létrehozni, a bizottságok elnevezését, számát megváltoztatni. Felhívom a figyelmet 
azonban  arra,  hogy  2000  feletti  lélekszámú  településen  a  pénzügyi  bizottság  létrehozása 
kötelező.
Fontos megjegyezni itt még, hogy SZMSZ-ünk 11. § (3) bekezdése értelmében a bizottság 
nem képviselő tagjait - a bizottság elnöke és a polgármester együttes javaslata alapján - a 
képviselő-testület választja meg.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
4. § d) pontja jelentősen csökkentette a helyi önkormányzati képviselőink számát. Az eddigi 
13  képviselő  helyett  így  mindössze  8  képviselő  és  a  polgármester  alkotja  a  képviselő-
testületet.  Mivel azonban a polgármester és az alpolgármester nem lehet az önkormányzat 
állandó bizottságénak tagja,  ezért  mindösszesen 7 képviselő alkothatja a képviselő-testület 
állandó bizottságait. Ebben a helyzetben felvetődik a bizottságok számának csökkentése és 
megoldásként kínálkozik az eddigi 3 állandó bizottság helyett 2 állandó bizottságra alakítása. 
A rendelettervezetben szereplő javaslatokat Polgármester Úrral egyeztettük.

3.) A választások lebonyolításával, ügyrendi kérdésekkel, az SZMSZ-módosítással általában 



az  ügyrendi  illetve  jogi  bizottságok  foglalkoznak.  Önkormányzatunknál  is  célszerű  az 
összeférhetetlenséggel  és  a  titkos  szavazással  kapcsolatos  feladatokat  a  jogi  ügyekkel  is 
foglalkozó állandó bizottság hatáskörébe utalni. A titkos szavazással kapcsolatban az SZMSZ 
46. § (3) bek. rendelkezik a szavazatszámláló bizottság összetételéről, amit az új bizottsági 
struktúra kialakításával egyidejűleg módosítani szükséges.

Ugyanígy a hatályos SZMSZ 48. § (5) bekezdése szerint: "A tervezetet /t.i.: a rendelet-
tervezetet/ - megvitatás céljából - a rendelet tárgya szerinti illetékes bizottság állásfoglalása 
után az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság elé kell terjeszteni."
Ugyanígy  a  hatályos  SZMSZ  60.  §  (1)  "A  bizottságok  közötti  feladat,  vagy  hatásköri  
összeütközés esetén az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság állásfoglalását kell kérni.
Amennyiben az  állásfoglalással  a  bizottság nem ért  egyet,  a  hatásköri  összeütközésben a  
képviselő-testület dönt."

Ezeken a helyeken tehát szükséges az új bizottság megnevezése.

4.) A polgármester, illetve az önkormányzati képviselő megbízólevelének átvételétől számított 
30  napon  belül  vagyonnyilatkozatot  köteles  tenni.  A  vagyonnyilatkozat  vizsgálatát  az 
SZMSZ-ben  meghatározott  bizottság  végzi,  a  vagyonnyilatkozatot  az  SZMSZ-ben  erre 
kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.
(A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati 
képviselő  jogait  nem gyakorolhatja,  és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban sem részesülhet.)
A fenti  rendelkezések alapján az alakuló ülésen meg kell határozni a vagyonnyilatkozattal 
foglalkozó  állandó  bizottságot  és  meg  kell   választani  a  bizottság  tagjait,  különben 
működésképtelenné válhat a testület. Az SZMSZ 3. sz. mellékletében kell elsősorban ezt a 
kérdést rendezni, illetve a bizottsági tagok megválasztása a következő napirendünk tárgya.

5.) A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 
törvény (a továbbiakban: Ökjtv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a 
megbízólevelének átvételét,  illetve az összeférhetetlen helyzet keletkezését,  vagy annak az 
önkormányzati képviselő tudomására jutását követő 30 napon belül köteles a vele szemben 
fennálló  összeférhetetlenségi  okot  megszüntetni,  az  összeférhetetlen  tisztségről  való 
lemondását írásban benyújtani, és annak másolatát átadni a polgármesternek.
Az Ökjtv. 9. § (1) bekezdése szerint a képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki 
kezdeményezheti  a  polgármesternél.  A  9.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  polgármester  a 
kezdeményezést az SZMSZ-ben meghatározott bizottságnak adja át kivizsgálásra.
Ezek  a  szabályok  indokolják  az  illetékes  bizottság  megválasztását  és  SZMSZ-ben  való 
rögzítését.
(Az  Ökjtv.  11.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  összeférhetetlenség  szabályai  a  nem képviselő  
bizottsági  tagokra  is  ugyanúgy vonatkoznak,  mint  az  önkormányzati  képviselőkre,  ezért  a  
jelölés és a választás során erre is figyelemmel kell lenni.)

6.) Az SZMSZ 1. számú melléklete rendelkezik a képviselő-testület átruházott hatásköreiről, 
konkrétan az alábbiakról:

"(1) A  Képviselő-testület  az  5.sz.mellékletben  foglalt  hatáskörök  gyakorlását  a  
polgármesterre ruházza.



(2) A Képviselő-testület  az Egészségügyi-Szociális és Jogi Bizottság hatáskörébe ruházza 
át:

-az azonnali intézkedést nem  igénylő esetenkénti segély megállapítását.
- az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályairól, valamint a lakások  
elidegenítésének szabályairól szóló rendeletekben hatáskörébe utalt ügyekben dönt. 

 (3) Az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság hatáskörébe ruházza át:
- dönt a városi sportegyesületek részére előirányzott költségvetési összeg sportkörönkénti  
elosztásáról
-a költségvetési rendeletben meghatározott pénzösszeggel rendelkezik a képviselő-testület  
által meghatározottak szerint.

Fenti melléklet tartalmát módosítani kell, ha a testület változtat a bizottságok rendszerén. 

Javasoljuk,  hogy a  Tisztelt  Képviselő-testület  most,  az  alakuláskor  ne  változtasson a  már 
átruházott  hatáskörökön:  ne  adjon  át  újabbat  és  ne  vonjon  testületi  hatáskörbe  jelenleg 
átruházottat,  hanem új bizottsági struktúra esetén a már átruházott hatásköröket  rendeljük 
hozzá az új bizottság(ok)hoz. Egy következő ülés tárgya lehetne a hatáskörök esetleges teljes 
körű áttekintése – legkésőbb a fél éven belül esedékes  teljes körű SZMSZ- módosításkor.  

7.)  Az  SZMSZ  2.  sz.  melléklete  sorolja  fel  a  képviselő-testület  tagjait.  Ezt  a  listát 
értelemszerűen módosítani  kell.  Az alpolgármester  ezen  jellegű  tisztségét  a  táblázatban  a 
megfelelő személynél majd jelezni kell.

8.) Az SZMSZ 3. sz. melléklete rendelkezik az egyes bizottságok feladat- és hatásköreiről, a 
bizottsági rendszer változtatása esetén, ezt a mellékletet is módosítani kell.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendelet-módosítás  mellékelt  tervezetét 
megtárgyalni és a szükséges kiegészítésekkel elfogadni szíveskedjen.

Szentgotthárd, 2010. október 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
           jegyző



1. sz. melléklet

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el:

1. §

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  szabályzatáról  valamint 
mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselő-választáson megválasztott 8 helyi 
képviselőből és a polgármesterből áll. A képviselő-testület tagjainak névsorát a  Rendelet 2. 
melléklete tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  képviselő-testület  -  meghatározott  önkormányzati  feladatok  ellátásra  -  állandó 
bizottságot  választ.  A képviselő-testület  állandó jelleggel  az alábbi  létszámú bizottságokat 
hozza létre:

a) Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság – 6 fő,
b) Oktatási, Sport, Egészségügyi, Kulturális, Szociális, Környezetvédelmi és 

Külkapcsolatokért Felelős Bizottság – 5 fő.

3. §

A  Rendelet 46.  §  (3)  bekezdésében  az  „Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottsága” 
szövegrészek helyébe a „Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szöveg, a Rendelet 48. 
§  (5)  bekezdésében az  „Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság”  szövegrész  helyébe  a 
„Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szöveg, a Rendelet 60. § (1) bekezdésében az 
„Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság”  szövegrész  helyébe  „Jogi,  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési Bizottság” szöveg és a Rendelet 87. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi- 
Szociális-  és  Jogi  Bizottsága”  szövegrészek helyébe a  „Jogi,  Pénzügyi  és Városfejlesztési 
Bizottság” szöveg lép.

4. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet szerinti 1.  melléklet lép.



(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet szerinti 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet szerinti 3. melléklet lép.

5. §
Záró rendelkezések

(1) A Rendeletnek a jelen rendelettel nem érintett része változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépését követő első napon 
hatályát veszti.

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt
 polgármester   jegyző

Kihirdetve: 2010. …………. hó … nap

Dr. Dancsecs Zsolt
  jegyző



1. melléklet
a 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület átruházott hatáskörei

1.1. A képviselő-testület az 5. mellékletben foglalt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre 
ruházza.

1.2.  A  képviselő-testület  az  Oktatási,  Sport,  Egészségügyi,  Kulturális,  Szociális,  
Környezetvédelmi és Külkapcsolatokért felelős Bizottság hatáskörébe ruházza át:
1.2.1. az azonnali intézkedést nem igénylő esetenkénti segély megállapítását,
1.2.2.  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások  bérletének  szabályairól,  valamint  a 

lakások  elidegenítésének  szabályairól  szóló  rendeletekben  hatáskörébe  utalt 
ügyekben való döntést,

1.2.3. a városi sportegyesületek részére előirányzott költségvetési összeg sportkörönkénti 
elosztásáról szóló döntést,

1.2.4. a költségvetési rendeletben meghatározott pénzösszeggel rendelkezés a képviselő-
testület által meghatározottak szerint.



2. melléklet
a 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
A B

1 polgármester Huszár Gábor 
2 Dömötör Sándor
3 Dr. Haragh László
4 Kardosné Kovács Márta Mária
5 Labritz Béla
6 Dr. Reisinger Richárd
7 Sütő Ferenc
8 Vadász József
9 Virányi Balázs



3. melléklet
a 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

1.1. véleményezi az önkormányzat rendelet-tervezeteit
1.2.  véleményezi  a  szervezeti  és  működési  szabályzatról  szóló  rendelet  tervezetét  és 

figyelemmel kíséri annak hatályosulását, indokolt esetben indítványozza módosítását, vagy 
kiegészítését;

1.3. véleményezi a Polgármesteri  Hivatal belső szervezeti  egysége kialakítására vonatkozó 
javaslatot;

1.4. véleményezi az intézmények, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és az 
alapítványok alapító okiratait, SzMSz-eit;

1.5.  figyelemmel kíséri  az önkormányzati  rendeletek hatályosulását és kezdeményezi azok 
módosítását, kiegészítését, vagy hatályon kívül helyezését

1.6. ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti és 
lebonyolítja a titkos szavazásokat;

1.7. figyelemmel kíséri a képviselő-testületi ülés határozatainak törvényességét, vizsgálja a 
testületi határozatok végrehajtását;

1.8. döntésre előkészíti a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének a képviselő-testületi 
ülés határozat törvényességével kapcsolatban tett felhívását;

1.9.  figyelemmel  kíséri  az  átruházott  önkormányzati  hatáskörök  és  hatósági  jogkörök 
gyakorlását;

1.10.  előkészíti  a  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozó  összeférhetetlenségi  és  fegyelmi 
ügyeket;

1.11.  részt  vesz  az  önkormányzatot  érintő  jelentősebb  polgári  jogi  szerződések 
előkészítésében, a jogügyletekben szakmai véleményt nyilvánít;

1.12. az önkormányzat polgári peres ügyeiben szakmai véleményt nyilvánít;
1.13.  előterjeszti  a  polgármester  illetményére  és  az  alpolgármester  tiszteletdíjára  és 

jutalmazására vonatkozó javaslatot
1.14.  állást  foglal  a  hatályos  jogszabályok,  a  szervezeti  és  működési  szabályzat,  vagy az 

önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben;
1.15.  a  képviselő-testület,  a  bizottságok,  a  polgármester,  az  alpolgármester,  a  jegyző 

kezdeményezésére  szakvéleményt  nyilvánít  -  végzi  a  vagyonnyilatkozatok  vizsgálatát, 
nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, az SZMSZ-ben szabályozottak szerint;

1.16. előzetesen véleményezi az éves költségvetésről szóló koncepciót és rendelet tervezetét, 
valamint a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket;

1.17.  kapcsolatot  tart  a  jogszabályban  erre  feljogosított  önkormányzati  szakmai 
érdekképviseleti  szervezetekkel,  kölcsönösen megállapítják együttműködésük tartalmát és 
kereteit;

1.18. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket;
1.19. véleményezi az éves költségvetési koncepciót;
1.20. véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, valamint a 

végrehajtásról szóló féléves beszámolót;
1.21. előzetesen véleményezi a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

készített rendelet-tervezeteket;
1.22.  figyelemmel  kíséri  a  költségvetési  bevételek  alakulását,  különös  tekintettel  a  saját 

bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
1.23. felülvizsgálja és véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót;



1.24. véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket;
1.25.  véleményezi  a  költségvetési  szervek,  az  önkormányzat  által  alapított  gazdasági 

társaságok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről szóló testületi előterjesztéseket;
1.26. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;
1.27. megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait;
1.28. javaslatot tesz téma-, cél- és utóvizsgálatok megtartására;
1.29.  vizsgálja  a  hitelfelvétel  indokait  és  gazdasági  megalapozottságát,  ellenőrizheti  a 

pénzkezelési  szabályzat  megtartását,  a  bizonylati  rend  és  bizonylati  fegyelem 
érvényesülését;

1.30. javaslatot tehet az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására;
1.31.  ellenőrzi  az  éves  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  önkormányzati  rendelet 

végrehajtását;
1.32.  a  képviselő-testület,  a  bizottságok,  a  polgármester  és  az  alpolgármester 

kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít az önkormányzatot érintő pénzügyekben;
1.33. javaslatot tesz az éves költségvetés tervezésekor a külkapcsolatok, az idegenforgalom és 

a kereskedelem támogatásának pénzügyi fedezetének biztosítására;
1.34. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket;
1.35. véleményezi a belterületi határvonal megállapítására vonatkozó előterjesztést;
1.35. ellenőrzi a sportegyesületeknél az önkormányzati támogatás felhasználását;
1.36. véleményezi az önkormányzat vállalkozási koncepcióját;
1.37.  véleményezi  a  Polgármesteri  Hivatal  által  előkészített  önkormányzati  gazdasági 

vállalkozásokat;
1.38.  véleményezi  a  tisztségviselők,  a  bizottságok  és  a  Polgármesteri  Hivatal  gazdasági 

kihatású, és az önkormányzat vagyonát érintő javaslatait, előterjesztéseit;
1.39. javaslatot tesz a képviselő-testületnek hitel felvételére, azok céljának és nagyságának 

meghatározására;
1.40.  véleményezi  az  önkormányzat  által  alapított  gazdasági  társaság,  vagy  intézmény 

alapítását, átalakítását, illetve megszüntetését;
1.41. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;
1.42.  a  bizottságok,  a  polgármester,  az  alpolgármester,  vagy  a  képviselő-testület 

kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben;
1.43. figyelemmel kíséri és ellenőrzi a privatizációs folyamatokat;
1.44. véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő vagyont érintő vállalkozásokat;
1.45. ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeket;
1.46.  a  képviselő-testület,  a  bizottságok  és  a  polgármester  kezdeményezésére  véleményt 

nyilvánít a város kereskedelme alakulásának kérdéseiben;
1.47. javaslatot készít a város kereskedelmi, koncepciójához
1.48.  véleményezi  a  tisztségviselők,  és  a  bizottságok  kereskedelmi  kihatású  javaslatait, 

előterjesztéseit;
1.49.  kidolgozza  a  város  területére  vonatkozóan a  kereskedelmi  alapellátás  biztosításának 

szempontjait  és  javaslatot  tesz  az  ellátatlan  területek  kereskedelmi  célú  beruházásainak 
önkormányzati támogatására;

1.50.  javaslatot  tesz  illetve  véleményezi  az  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok,  vagyoni 
értékű  jogok  kereskedelmi  célú  hasznosításával  kapcsolatos  terveket,  koncepciókat, 
előterjesztéseket;

1.51.  ellenőrzi  az  önkormányzat  kereskedelemmel  kapcsolatos  vállalkozásainak 
tevékenységét;

1.52.  kapcsolatot  tart  a  területileg  illetékes  gazdasági  kamarákkal,  érdekképviseleti 
szervekkel;



1.53.  kezdeményezheti  a  képviselő-testületnek  hitelfelvételét  a  célok  és  a  nagyságrend 
meghatározásával;

1.54.  figyelemmel  kíséri  és  értékeli  a  szakterületéhez  tartozó  önkormányzati  döntések 
gyakorlati végrehatásának alakulását;

1.55.  javaslatot  tesz  a  bérlakás-privatizációból  a  lakásalapba  befolyó  pénzeszközök 
felhasználására;

1.56. közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában;
1.57. véleményezi a rendezési terveket, kezdeményezi módosításukat;
1.58. figyelemmel kíséri a rendezési tervek végrehajtásának menetét;
1.59. véleményezi a közterületek rendjének kialakítását;
1.60.  figyelemmel  kíséri  a  város-rekonstrukciót,  a  műemlék,  illetve  műemlék  jellegű 

ingatlanok hasznosítását;
1.61.  előkészíti  a  városfejlesztésben  jelentős  súllyal  bíró  területek  hasznosítására  kiírt 

pályázatokat;
1.62. véleményezi és ellenőrzi a közüzemi és kommunális szolgáltatást végző önkormányzati 

érdekeltségű gazdasági társaságok tevékenységét;
1.63.  javaslatot  tesz  az  éves  költségvetésben  a  városfejlesztési  és  városrendezési  célokra 

megjelölt előirányzatok felhasználására;
1.64. meghallgatja a közüzem vezetői munkaköreire pályázókat;
1.65.  a  képviselő-testület,  a  bizottságok,  a  polgármester  és  az  alpolgármester 

kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít városfejlesztési és városrendezési kérdésekben.

2.  Az Oktatási,  Sport,  Egészségügyi,  Kulturális,  Szociális,  Környezetvédelmi  és 
Külkapcsolatokért Felelős Bizottság

2.1. kidolgozza az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális alapellátás koncepcióját;
2.2.  véleményt  nyilvánít,  vagy kezdeményez az önkormányzat  tulajdonában lévő szociális 

intézmény alapítása, átszervezése vagy megszüntetése tárgyában;
2.3.  javaslatot  tesz  a  költségvetésről  szóló  rendeletben  a  szociális  ellátási  célokra 

meghatározott előirányzatok felhasználására és figyelemmel kíséri azok végrehajtását;
2.4. együttműködik az egyházakkal, karitatív szervekkel, és a szociális gondoskodás területén 

tevékenykedő társadalmi szervezetekkel
2.5. javaslatot tesz konkrét szociális jellegű helyi intézkedésekre;
2.6. figyelemmel kíséri a városban a hátrányos helyzetben lévő néprétegek helyzetének, élet- 

és munkakörülményeinek alakulását;
2.7.  vizsgálja  a  veszélyeztetett  kiskorúak  helyzetét,  a  gyermek-,  és  ifjúságvédelmi 

tevékenységet;
2.8.  meghallgatja  és  véleményezi  a  városi  szociális  intézmény  vezetői  munkakörére 

pályázókat;
2.9.  a  képviselő-testület,  a  bizottságok,  a  polgármester  és  az  alpolgármester 

kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít a szociális kérdésekben;
2.10. javaslatot tesz az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez költségvetési fedezet biztosítására;
2.11. javaslatot tesz konkrét egészségügyi ellátást javító helyi intézkedésekre;
2.12. meghallgatja és véleményezi az egészségügyi intézményvezetői munkakörre pályázókat;
2.13. véleményezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos szervezési javaslatokat;
2.14. elkészíti az éves lakásfelújítási címjegyzékre vonatkozó előterjesztést;
2.15.  javaslatot  tesz  a  bérlakás  privatizációból  a  lakásalapba  befolyó  pénzeszközök 

felhasználására;
2.16. véleményezi az önkormányzat lakásgazdálkodásáról szóló rendelet-tervezeteket;



2.17. véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben;
2.18.  a  képviselő-testület,  a  bizottságok,  a  polgármester  és  az  alpolgármester 

kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő vitás 
kérdésekben;

2.19. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása;
2.20. javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására;
2.21. javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására;
2.22.  javaslatot  tesz  a  helyi  jelentőségű  természeti  értékek  megóvására,  őrzésére, 

fenntartására,
bemutatására és helyreállítására;
2.23. szervezi és ellenőrzi a környezetvédelem terén hozott jogszabályok végrehajtását;
2.24.  a  képviselő-testület,  a  bizottságok,  a  polgármester  és  az  alpolgármester 

kezdeményezésére  szakmai  véleményt  nyilvánít  a  környezet-  és  természetvédelmi 
kérdésekben;

2.25. véleményez minden településfejlesztési tevékenységet környezetvédelmi szempontból;
2.26. kapcsolatot tart a területileg illetékes természet- és környezetvédelmi szakhatósággal;
2.27. véleményezi a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását, az avar és kerti 

hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 
szabály-tervezeteket;

2.28. előzetesen véleményezi az éves költségvetésről szóló koncepciót és rendelet-tervezetét, 
valamint a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket;

2.29. figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat nevelési és oktatási intézményeinek 
jogszabályszerű működését, gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását;

2.30.  javaslattételi  véleményezési  és  részvételi  joga  van  a  közoktatást  érintő  minden 
kérdésben;

2.31. elkészíti, illetve véleményezi az óvodai, az alapfokú iskolai, a középfokú iskolai és a 
diákotthoni ellátás biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket;

2.32. előkészíti nevelési-oktatási intézmény alapítását, összevonását, megszüntetését;
2.33.  véleményezi  a  nevelési-oktatási  intézményvezetői  állások  betöltésére  kiírandó 

pályázatokat;
2.34.  véleményezi  a  nevelési-oktatási  intézmények  működésének  biztosítását  szolgáló 

épületek, épületrészek vagy helyiségek más célra, vagy szervnek történő bérletbe, illetőleg 
használatba adását;

2.35.  kapcsolatot  tart  a  jogszabályban  erre  feljogosított  önkormányzati  szakmai 
érdekképviseleti  szervezetekkel,  kölcsönösen megállapítják együttműködésük tartalmát és 
kereteit;

2.36. véleményezi a nevelési-oktatási intézmények névhasználatát;
2.37. véleményezi a nevelési intézmények dolgozóinak kitüntetésre történő előterjesztését;
2.38. javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézményvezetők kitüntetésére;
2.39. állást foglal a város alapfokú és középfokú nevelési-oktatási kérdéseiben;
2.40.  a  képviselő-testület,  a  bizottságok,  a  polgármester  és  az  alpolgármester 

kezdeményezésére a nevelési és oktatási kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít;
2.41.  vizsgálja  a  veszélyeztetett  kiskorúak  helyzetét,  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi 
tevékenységet;
2.42. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket;
2.43. kidolgozza az önkormányzat kulturális koncepcióját;
2.44. véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban illetve nem 

önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását;
2.45. javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására;



2.46. kezdeményezi, vagy véleményezi a kulturális, a művészeti önkormányzati intézmények 
alapítását, átalakítását vagy megszüntetését;

2.47.  ellenőrzi  és  koordinálja  az  önkormányzati,  közművelődési  intézmények  szakmai 
tevékenységét;

2.48.  véleményezi  az  önkormányzat  által  kiírt,  a  város  művészeti,  kulturális  életének 
gazdagítását szolgáló pályázatokat;

2.49. javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális előirányzatok felhasználására;
2.50.  javaslatot  tesz a kulturális,  a művészeti  intézmények vezetői  munkakörei  betöltésére 

kiírandó pályázat feltételeire;
2.51. meghallgatja és véleményezi a kulturális, művészeti vezetői munkaköre pályázókat;
2.52.  a  képviselő-testület,  a  polgármester,  az  alpolgármester  és  a  bizottságok 

kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít kulturális, művészeti, sport és testnevelési 
kérdésekben;

2.53. javaslatot tesz kulturális, művészeti rendezvényekre;
2.54. javaslatot tesz az állami, a nemzeti és önkormányzati ünnepek programjára, és részt vesz 

az ünnepségek rendezésében;
2.55.  jóváhagyja  az  óvodai  nevelési  programot  (feltétele:  előzetes  szakértői  vélemény 

beszerzése);
2.56. jóváhagyja a pedagógiai programot (feltétele: előzetes szakértői vélemény beszerzése);
2.57. jóváhagyja a pedagógiai-művelődési programot a közoktatási tv.102. § (2) bek. 1) pontja 

alapján ÁMK keretében;
2.58. jóváhagyja a minőségirányítási programot;
2.59. dönt az intézményi SZMSZ-ek, a házirendek, a nevelési, illetve pedagógiai programok, 

a  minőségirányítási  programok benyújtási  határidejének a  törvényben meghatározottaktól 
előbbre hozása kérdésében;

2.60. véleményezi a külföldi utazásokat, összeállítja és a képviselő-testületi ülés elé terjeszti a 
nemzetközi kiutazási tervet;

2.61.  a  nemzetközi  kapcsolatok  alakulásától  függően  kezdeményezi  a  testvérvárosi 
kapcsolatok létrehozását;

2.62.  véleményezi  a  testvérvárosi  szerződések  tervezetét,  figyelemmel  kíséri  és  értékeli  a 
testvérvárosokkal kötött szerződések végrehajtásának alakulását;

2.63. dönt a testület által a bizottság rendelkezésére bocsátott pénzeszköz felhasználásáról;
2.64.  kezdeményezi  a  városi  intézményhálózat  adta  lehetőségek  idegenforgalmi  célú 

hasznosítását;
2.65. kidolgozza az önkormányzat testnevelési és sporttevékenységének koncepcióját;
2.66.  kezdeményezi,  vagy  véleményezi  a  testnevelés-  és  sportjellegű  önkormányzati 

intézmények alapítását, átalakítását, vagy megszüntetését;
2.67. ellenőrzi a sportegyesületeknél az önkormányzati támogatást;
2.68.  véleményezi  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  sportlétesítmények  hasznosítására, 

elidegenítésére, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket;
2.69. javaslatot tesz a költségvetésben a sportcélú előirányzatok felhasználására;
2.70.  a  képviselő-testület,  a  polgármester,  az  alpolgármester  és  a  bizottságok 

kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít sport és testnevelési kérdésekben;
2.71. javaslatot tesz sportrendezvényekre.
2.72. véleményezi a város idegenforgalmi koncepcióját;
2.73.  javaslatot  tesz  az  idegenforgalom  fejlesztése  érdekében  más  önkormányzatokkal 

kötendő
megállapodások, szerződések megkötésére.



ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. október 14-i alakuló ülésére

Tárgy: Bizottsági elnökök és bizottságokba képviselő tagok megválasztása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  előző  napirendi  pont  kapcsán  javasolt  új  bizottsági  rend  szerint  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata a jövőben két állandó bizottsággal működik, nevezetesen a Jogi, Pénzügyi és 
Városfejlesztési  Bizottsággal  és  a  számos  szakmai  területet  felölelő  Oktatási,  Sport, 
Egészségügyi,  Kulturális,  Szociális,  Környezetvédelmi  és  Külkapcsolatokért  Felelős 
Bizottsággal.

Az  SZMSZ-módosításnál  javasolt  bizottsági  létszámoknak  megfelelően,  és  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. § (1) bekezdésében megfogalmazott 
követelményt –  miszerint  „a  bizottság elnökét  és  tagjainak több,  mint  a  felét  a települési 
képviselők közül kell választani”.

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének javaslom Kardosné Kovács Márta 
Mária képviselő asszonyt, képviselő tagjainak pedig Sütő Ferenc, Vadász József és Virányi  
Balázs képviselő urakat.  

Az  Oktatási,  Sport,  Egészségügyi,  Kulturális,  Szociális,  Környezetvédelmi  és 
Külkapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének javaslom Dr. Haragh László képviselő urat, 
képviselő tagjainak pedig Dömötör Sándor és Labritz Béla képviselő urakat. 

Az  általam  bizottsági  elnöknek  és  képviselő  bizottsági  tagoknak  javasolt  személyekkel 
tárgyaltam, vállalják a jelölést és megválasztásuk esetén a bizottsági elnöki tisztet, illetve a 
bizottsági tagságot. 
Bár a határozati  javaslatban egy „tömbben” került  megfogalmazásra a szavazásra  feltenni 
javasolt szöveg, célszerű lehet a bizottsági elnöki és tagi posztokról személyekre lebontva, 
egyenként szavazni.

A  fentiekre  való  tekintettel  kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  támogassák 
javaslatomat.

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Jogi,  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési  Bizottság elnökének Kardosné  Kovács  Márta  Mária  képviselő asszonyt, 
képviselő tagjainak Sütő Ferenc, Vadász József és Virányi Balázs képviselő urakat, választja 
meg.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:   Huszár Gábor polgármester

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Oktatási,  Sport, 
Egészségügyi,  Kulturális,  Szociális,  Környezetvédelmi  és  Külkapcsolatokért  Felelős 



Bizottság elnökének Dr. Haragh László képviselő urat, képviselő tagjainak Dömötör Sándor 
és Labritz Béla képviselő urakat választja meg.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:   Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2010. október 11.

                                                                                                           
Huszár Gábor
 polgármester

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. október 14-i alakuló ülésére

Tárgy: Bizottságok  képviselő-testületen kívüli tagjainak  megválasztása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  előző  napirendi  pont  kapcsán  megválasztásra  kerültek  az  új  bizottsági  rend  szerinti 
bizottságok képviselő – testületi tagjai és a bizottságok elnökei.  
Az  SZMSZ-  módosításnál  javasolt  bizottsági  létszámoknak  megfelelően  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. § (1) bekezdésében megfogalmazott 
követelmény –  miszerint  „a  bizottság  elnökét  és  tagjainak  több,  mint  a  felét  a  települési 
képviselők közül kell választani” azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők mellé lehetőség 
van nem képviselő – testületi tagokat is választani.  Őket az SZMSZ-ünk 11.§ (3) bekezdése 
szerint a bizottság elnökének és a polgármesternek együttes javaslata alapján választja meg a 
képviselő – testület.  
A jelen írásos előterjesztés szerinti határozati javaslat a napirend előtt tartandó szünetben a 
bizottsági elnökökkel tartandó  egyeztetést követően az ő véleményüket is figyelembe véve 
válik majd véglegessé.  

SZMSZ-ünk úgy fogalmaz,  hogy nem képviselő tagok esetén arra  kell  törekedni,  hogy a 
megválasztandó  tagok  a  bizottságok  által  ellátott  feladatok  közül  minél  több  területen 
rendelkezzenek tapasztalatokkal. 
Mindezek alapján a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselő-testületen kívüli 
tagjainak  Kuntárné  Standor  Ilona asszonyt  és  Dancsecsné  Kovács  Andrea asszonyt 
javaslom.

Az  Oktatási,  Sport,  Egészségügyi,  Kulturális,  Szociális,  Környezetvédelmi  és 
Külkapcsolatokért Felelős Bizottság képviselő-testületen kívüli tagjainak  Vörös Gábor és 
Pénzes Tibor urakat javaslom.

Az általam javasolt személyekkel tárgyaltam, vállalják a jelölést és megválasztásuk esetén a 
bizottsági  tagságot. 

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Jogi,  Pénzügyi  és 
Városfejlesztési  Bizottság  képviselő-testületen  kívüli  tagjainak  Kuntárné  Standor  Ilona, 
Szentgotthárd,  Radnóti   utca  ….  szám  alatti  lakost  és  Dancsecsné  Kovács  Andrea, 
Szentgotthárd, Tóth Á.utca … szám alatti lakost választja meg.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:   Huszár Gábor polgármester

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Oktatási,  Sport, 
Egészségügyi,  Kulturális,  Szociális,  Környezetvédelmi  és  Külkapcsolatokért  Felelős 
Bizottság képviselő-testületen kívüli tagjainak Vörös Gábor, Szentgotthárd, Kiserdő utca … 
szám alatti lakost és Pénzes Tibor, Szentgotthárd, Kis utca … szám alatti lakost választja 
meg.



Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:   Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2010. október 11.

                                                                                                            
Huszár Gábor
 polgármester

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére

Tárgy:  A Gotthárd-Therm Kft. gázdíj tartozása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gotthár-Therm Kft. a mellékelt kikapcsolási értesítőt jutatta el Hivatalunkhoz. Az értesítés 
szerint a Gotthárd Therm Kft.-nek 5.164.291,- Ft lejárt határidejű tartozása áll fenn a GDF 
Suez Energia Magyarország Zrt.-vel szemben.
A Kft. mb. Fürdőigazgatójának tájékoztatása szerint a Kft. számláján nem áll rendelkezésre a 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeg.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2010.  évi  költségvetésében  50.000  e/Ft  került 
elkülönítésre a Gotthárd-Therm Kft. működésének támogatására, amelyből 45.173.600,- Ft 
már felhasználásra került, ezt kölcsönként nyújtottuk a kft-nek. Tehát az előirányzat szinten 
rendelkezésre  álló  keretösszeg:  4.826.400,-Ft.  Amennyiben  a  Képviselő-testület  úgy  dönt, 
hogy a Gotthárd Therm Kft. gázdíj fizetési kötelezettségéhez forrást biztosít ezen keretösszeg 
terhére  tud  döntést  hozni,  megjelölve  azt,  hogy  milyen  jogcímen  adja  át  a  szóban forgó 
összeget.

Egyben  felhívjuk  a  T.  Képviselő-testület  figyelmét,  a  rendkívül  nehéz  költségvetési 
helyzetünkre, arra, hogy a fennálló kötelezettségeinket sem fogjuk tudni teljesíteni előzetes 
számításaink   szerint   már   november   hónapban.  Folyószámla  egyenlegünk  a  mai  napon 
-180.376 e/Ft, hitelkeretünk 275.000 e/Ft, a Városi TV üzletrész értékesítés és az Ipari Parki 
terület értékesítés bevételét már jóváírták a számlánkon, és fennálló kötelezettségünk van még 
a ZÁÉV Zrt. felé október 15-vel 35.000 e/Ft. További jelentős bevételünk nem várható, tehát 
minden kiadás tekintetében rendkívül körültekintően kell eljárnia a T. Képviselő-testületnek.

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

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft. részére 
tekintettel  e  rendkívül  nehéz  költségvetési  helyzetünkre  a  GDF  Suez  Zrt.-vel  szemben 
fennálló kötelezettségének teljesítéséhez forrást nem biztosít.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gotthárd-Therm  Kft. 
részére a GDF Suez Zrt.-vel szemben fennálló kötelezettségének teljesítéséhez 4.826.400,- Ft-
ot biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Gotthárd Therm Kft. működéséhez 
tervezett keret terhére, amelyet kölcsön jogcímen folyósít elszámolási kötelezettséggel.



Határidő:  azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. október 14.

                                                                                     
Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzat folyószámla hiteléhez biztosíték nyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Számlavezető pénzintézetünk az OTP Nyrt az általa biztosított folyószámlahitelünk kapcsán 
egyeztetést kezdeményezett Szentgotthárd Városa Önkormányzatával. 
Fontosnak tartjuk az ügy gyors megértéséhez annak néhány előzményét is leírni.

Előzmények:
1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  Fürdő  megépítéséhez  2004-ben  1.510.000  e/Ft 
összegnek megfelelő Euro alapú hitelt vett fel az Erste Bank Nyrt.-től. 
A  Fürdő  megépítése,  a  Bank  felé  teljesítendő  kötelezettségek,  valamint  a  későbbi 
tulajdonviszonyok tekintetében un. Társberuházói megállapodást kötött az Önkormányzat és 
az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Gotthárd Therm Kft. 
Ez a megállapodás a Fürdő üzembe helyezésétől számított időszakra a Kft. kötelezettségeként 
határozta meg a hitel visszafizetését. 
A kötelezettség teljesítése érdekében a Gotthárd Therm Kft. 2007. évben Gotthárd I. néven 
bocsátott ki kötvényt, melyet az Erste Bank Nyrt. vásárolt meg. A vételárból az önkormányzat 
által  felvett  hitel  törlesztésre  került,  és  ettől  kezdődően a  kötvényhez  kapcsolódó fizetési 
kötelezettségek a Gotthárd – Therm Kft-t terhelték. A konstrukció egyik fontos eleme, hogy a 
kötelezettségek  visszafizetése  érdekében  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  viszont 
készfizető kezességet kellett vállalnia. 
A kötvényéhez  kapcsolódó  fizetési  kötelezettség  2007.  október  1-től  kamat-,  majd  2010. 
október  1-től  tőke  visszafizetési  kötelezettségként  jelent  meg  a  Gotthárd  Therm  Kft. 
tekintetében. 

A 2010. október 1-én esedékes tőke-, és kamatfizetési kötelezettségét a Gotthárd Therm Kft. 
nem  tudta  teljesíteni  ezért  a  készfizető  kezességre  vonatkozó  szabályok  szerint  az 
önkormányzatnak kell helyt állnia. Az Önkormányzat elszámolási számlájával szemben 2010. 
október  6-án  inkasszót  nyújtott  be  az  Erste  Bank  Nyrt.  114.460  e/Ft  összegben.  A 
kötelezettség teljesítése fedezet hiányában akkor nem teljesült. 

2.)  Az  Önkormányzat  275.000  e/Ft  folyószámla  hitellel  rendelkezik  a  számlavezető  OTP 
Bank Nyrt.-nél, mely hitelkeret az inkasszó benyújtásakor maximálisan ki volt használva – 
nem volt felhasználható hitelkeretünk.
Az  inkasszó  benyújtása  következtében  számlavezető  pénzintézetünk  Hitelengedélyezési 
Osztálya.  azonnali  tárgyalást  kezdeményezett  az  Önkormányzattal,  ill.  Polgármester Úrral. 
Mivel  a  folyószámlahitelünkhöz  az  Önkormányzat  költségvetése  került  megjelölésre 
fedezetként, így a történtek miatt a Bank nem látta biztosítottnak az inkasszó benyújtása után, 
pontosabban annak fedezethiány miatti  visszautasítása láttán azt,  hogy az önkormányzat a 
folyószámlahitelét vissza tudja fizetni a jövőben? 



A jelenlegi kérelem
A bankszámlát  vezető  OTP  Nyrt  további  biztosíték  nyújtását  kéri  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatától annak érdekében, hogy folyószámlahitelünket a továbbiakban is biztosítani 
tudja. Az egyik alternatíva most az, hogy a folyószámla hitelkeretünket a bank a továbbiakban 
nem biztosítja, azt felmondja.  Amennyiben folyószámla hitelkeretünk felmondásra kerülne, 
akkor  az  OTP Bankkal  szembeni  kötelezettségünket  –  folyószámlahitel  visszafizetése  - 
azonnal  teljesíteni  kellene,  ami,  az  Önkormányzat  működésképtelenségét,  önkormányzati 
biztos kirendelését eredményezné.

Az OTP Nyrt. képviselőivel folytatott tárgyalás során a Bank részéről alternatív lehetőségként 
felmerült,  hogy  a  pénzintézet  további  biztosítékot  kér:  a  275.000  e/Ft  hitelhez 
ingatlanfedezetet, valamint a helyi adóbevételünk  fedezetként való megjelölését 
A kérelem teljesítése
-  Mellékeljük  az  előterjesztéshez  azon  ingatlanok  listáját,  amelyek  tekintetében  dönteni 
szükséges a hitelhez biztosítékként történő bevonásról.

-  Tájékoztatjuk továbbá a T.  Képviselő-testületet,  hogy 2010. október 12-én a  Városi  TV 
üzletrész értékesítés bevétele, ill. a bánatpénzzel csökkentett összeg 167.500 e/Ft jóvá írásra 
került a számlánkon, és ugyanezen napon az Erste Bank Nyrt. inkasszót nyújtott be 116.000 
e/Ft összegről, így mindössze 51.500 e/Ft felhasználható pénzösszeg áll rendelkezésre. 

- Itt emlékeztetjük a T. Képviselő-testületet, hogy október 15-vel a ZÁÉV felé 2009 október 
6-án aláírt  megállapodás  (264/2009.  sz.  ÖKT.  határozattal  elfogadva)  alapján  35.000 e/Ft 
fizetési  kötelezettségünk  áll  fenn.  A megállapodás  arról  is  rendelkezik  (5.4.  pont),  hogy 
amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti  kötelezettségét a ZÁÉV inkasszó benyújtására 
jogosult, ill. a részteljesítési határidő elmulasztása esetén a teljes hátralévő összeg lejárttá és 
egy összegben esedékessé válik (5.3. pont) – ez jelen esetben további 59.688 e/Ft és a 2008. 
április 15-től számított évi 7,5 % kamat összeget (25.044 e/Ft) jelent, vagyis összesen 119.732 
e/Ft-ot. Mindezeket figyelembe véve tehát a ZÁÉV felé is teljesíteni kell kötelezettségünket. 
Megjegyezzük,  hogy  a  ZÁÉV felé  megkereséssel  éltünk  miután  több  garanciális  hiba  is 
található a fürdő kivitelezésekor. 

Az előterjesztésben leírtak alapján látható, hogy az Önkormányzat a folyószámlahitel nélkül 
nem  tud  működőképes  maradni,  ennek  érdekében  a  hitel  biztosíték  oldalról  történő 
megerősítése szükséges.

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

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  az  OTP 
Bank Nyrt.-vel fennálló folyószámlahitel szerződéshez fedezetként:

- egyrészt a határozat 1. sz. mellékletében felsorolt ingatlanok közül a hitel összegének 
megfelelő értékű ingatlan,

- másrészt az Önkormányzat helyi adó bevétele kerüljön megjelölésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folyószámlahitelünkhöz biztosíték 
nyújtására vonatkozóan fentiek alapján további tárgyalásokat folytasson.



Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  ZÁÉV  felé  fennálló 
tartozással kapcsolatosan 
a.) elrendeli a 2010. október 15-vel esedékes óvadék visszafizetését. 
b.) úgy határoz, hogy a 2010. október 15-vel esedékes óvadék visszafizetését nem teljesíti, 
ugyanakkor  tudomással  bír  arról,  hogy  ennek  következtében  a  megkötött  megállapodás 
szerinti kötelezettségek az önkormányzatot terhelik. Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy ennek 
kapcsán a polgármester tárgyalásokat folytasson a ZÁÉV Zrt-vel.  
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. október 13.

                                                                                       
Huszár Gábor
 Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt


